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﴿             ﴾ 

 .«ی صالحان استابراهیم در آخرت از زمره (حضرت)به درستی »

 (.72 :عنکبوت)
 

ی صالحان اند تا آنان را از زمرهو بسیاری از پیغمبران از خداوند سبحان خواسته

های به مقام و منزلت صالح بودن و نعمتواضح است که رسیدن قلمداد فرمایند؛ پر

طلبد. خدای سبحان در سوره انشقاق آخرت، کوشش و پرهیزگاری فراوانی را می

﴿فرماید: می 6 یآیه                         ﴾ « ای

سپاری و سوی پروردگارت ره امان و رنج فراوان بهانسان تو پیوسته با تالش بی

 . «سرانجام او را مالقات خواهی کرد

)و نتیجه رنج و تالش خود را خواهی دید( بنابراین باید ارزش وقت و زندگی 

را بدانیم و از آن کمال استفاده را ببریم و در طاعت و عبادات که غذا و رشد و نمو 

 ایمانند کوشان باشیم. 
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﴿                    ﴾  :(.71)ذاریات 
به خدای آسمان و زمین سوگند که این )مطلب، یعنی وقوع رستاخیز، حساب »

دینان( حق است، داران، و دوزخ برای بیو کتاب، جزا و سزا، بهشت برای دین

تان گوئید )و سخن گفتن که کامالً برایما سخن میگونه که شدرست همان

 .«محسوس است و درباره آن شک و تردیدی ندارید(
 

 

 مقدمه مؤلف
بعد از شکر آفریدگار توانا و صلوات و سالم به روح مبارک خاتم پیغمبران 

نوعان ، الزم دانستم که کتابی را مسمی به )راه صالحان( برای همع حضرت محمد

 از خدای عظیم مسئلت دارم که راهنمائیم فرماید.تحریر نمایم 

ام که مطالب آن در عبارات ساده و روشن و مختصر در این کتاب سعی نموده

چنین خوانندگان محترم با برخی از بیان کنم که خواندن آن به مالل نینجامد و هم

آیات قرآن کریم و احادیث شریف و شریعت مقدس و پاک اسالم آشنا شوند و به 

آن عمل نمایند و بدین وسیله ما بندگان خدای سبحان خود را از معایب نفسانی 

کنیم و با اخالق نیکو آراسته شویم تا خدای پاک و روح و روان خود را تقویت 

متعال ما را از زمره صالحان و پرهیزکاران قرار دهد و در آخرت از عذاب دردناک 

 ن را بدست آورده باشیم آمین.دوزخ نجات یافته و رضوان و بهشت خدای سبحا
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 ایمان، عمل صالح و تقوی
 

ایمان، عمل صالح و تقوی از اهم واجبات در دین مقدس اسالم است و تمام 
اند و صدها بار در قرآن کریم و سنت شریف پیغمبران به خاطر همین برگزیده شده

نبوی توصیه شده است و سعادت دنیا و رسیدن به رضایت و خشنودی خدا و 
 انتهای آخرت به آن بستگی دارد.های بیفوزعظیم و بهره

های بسیار درست باشید و پایداری کنید تا بهره»فرماید: می  حضرت رسول
کردار فرماید: انسان چون درست. استاد بزرگوار دکتر محمد راتب نابلسی می«ببرید

آورد ش بدست میهائی را که در نتیجه درستی و پایداریتواند نیکیباشد هرگز نمی
خداوند سبحان چیزی را مشروع بدارد یا فرماید: محال است چنین میبشمارد. هم

، که خوشا به بهائی در پی داشته باشدکه نتایج گرانچیزی را حرام کند، مگر این
داران کس به آن پی نبرد. ما ایمانرا دریافت و بدا به حال آنکس آنحال هر

کنیم، های آن اجرا میداشت کشف حکمتبدون چشمدستورهای خدای سبحان را 
مان به عظمت و بزرگی این ایمان آشکار شود ایمانها براما در عوض اگر حکمت

یابد. پایان سخنان گوهر مثال جناب دکتر نابلسی. بنابراین دین مقدس افزونی می
صف بهائی را دارد که در وهای گراننتایج و بهره ،ایمان، عمل صالح و تقوی

 گنجد. آیات مبارکه زیر مؤید این مطلب است.نمی

1. ﴿                  ﴾  :[2]فاطر 

دهند آمرزش خداوند شامل آورند و کارهای صالحه انجام کسانی که ایمان می»

 .«خواهد شد و پاداش بزرگی دارند شانحال

7. ﴿                       ﴾ 

ند ما ادددند و کارهای صالحه انجام آورکسانی که ایمان »[. 9]عنکبوت:  

 .«دهیمایشان را در میان صالحان قرار می
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1. ﴿               ﴾  :[. 71]شوری 

 .«افزائیمهر کسی که کار نیک انجام دهد بر نیکی عمل او می»

3.  ﴿                           

        ﴾  :[. 2]عنکبوت 

بخشیم هایشان را میدهند بدیهای صالحه انجام میکسانی که ایمان بیاورند و کار»

 .«دهیمشان را به بهترین وجه میی نیکاو پاداش کاره کنیممی محو و

0. ﴿                      ﴾ 

 [. 96]مریم: 

دهند خداوند ارهای صالحه انجام میآورند و کگمان کسانی که ایمان میبی»

 .«(افکندها میو محبت ایشان را به دل)دارد مهربان آنان را دوست می

6. ﴿                  ﴾ 

دهند آورند و کارهای صالحه انجام میکسانی که ایمان می»[. 79]رعد:  

 .«به حال ایشان چه جایگاه زیبائی دارندخوشا 

2. ﴿         ﴾  :و از خدا بترسید تا »[. 114]آل عمران

 .«رستگار شوید

8. ﴿                               

                           ﴾ 

و هر کس با ایمان و عمل صالح به پیشگاه پروردگارش »[. 26 -20]طه: 

در زیر  (و آن منازل باال)مراتب باال و منازل باالیند   رود چنین کسانی دارای
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کسی است که همراه با ایمان و عمل آن رودبارها جاری است و این پاداش 

 .«کند (از کثافات کفر و معاصی)صالح خود را پاک 

9. ﴿                             

                         

            ﴾  :و کسی که از خدا و »[. 24 -69]نساء

نشین کسانی خواهد بود که خداوند پیغمبر اطاعت کند او در قیامت هم

شهیدان و  ، روانراست ( داده است از پیغمبران،هدایت)بدیشان نعمت 

اندازه دوستان خوبی هستند، این موهبت و رحمتی از صالحان و آنان چه 

سوی خدای سبحان است و خداوند با خبر از اعمال بندگان است و کافی 

 ..«است که خداوند آگاه باشد

14. ﴿               ﴾  :[. 131]نساء 

هرگز خداوند  (و اعمال صالحه باشند تا زمانی که مؤمنان دارای ایمان راستین»)

 .«کافران را بر مؤمنان چیره نخواهد ساخت

11. ﴿                    ﴾  :[. 80]انعام 

و همه آنان از جمله  (هدایت دادیم)و زکریا و یحیی و عیس و الیاس را »

 .«صالحان بودند

17. ﴿            ﴾  :[. 72]عنکبوت 

 .«و براستی حضرت ابراهیم در آخرت از زمره صالحان است»

11. ﴿             ﴾  :[. 192]بقره 
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 .«و توشه برگیرید که بهترین توشه تقوی است»

13.  ﴿               ﴾  :طالق[

زداید و پاداش بزرگ به او و هر کس از خدا بترسد گناهان را از روی می»[. 0

 .«دهدمی

10. ﴿                ﴾  :[. 174]آل عمران 

 .«رساندنان به شما آسیبی نمیاگر شکیبائی کنید و تقوی پیشه نمائید نیرنگ دشم»

16. ﴿                    ﴾  :[. 10]اعراف 

نه بیمی بر آنان است و نه و درستکار شود پس هر کس تقوی پیشه کند، »

 .«اندوهگین شوند

12. ﴿           ﴾  :[. 16]توبه 

 .«و بدانید که لطف و یاری خداوند با پرهیزگاران است»

18. ﴿                  ﴾   :13]زمر- 

11 .] 

هایشان هیچ محدودیتی نیست و هر چه بخواهند متقیان که برای خواستهاینانند »

 . «نزد پروردگارشان دارند

19. ﴿                     ﴾  :[. 79]انفال 

د هدبه شما می (ایدانش و بینش ویژه)ای مؤمنان اگر از خدا بترسید خداوند »

 .«شناسیدحق را از باطل می (که در پرتو آن)

74. ﴿         ﴾  :[. 2]توبه 
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 .«داردان خداوند پرهیزکاران را دوست میگمبی»

71. ﴿         ﴾  :[. 8]مائده 

 .«ترین امر به تقوی استعدالت را رعایت کنید زیرا عدالت نزدیک»

77. ﴿                  ﴾  :[. 01]مؤمنون 

 .«ز غذاهای حالل بخورید و کارهای صالحه انجام دهیدای پیغمبران ا»

71. ﴿           ﴾  :[. 11]حجرات 

 .«کارترین شما استترین شما نزد خدا پرهیزبه طور یقین گرامی»

73. ﴿              ﴾  :[.76]شوری  

و کارهای نیکو و  اندکند که ایمان آوردهی را اجابت میکسان خداوند دعایو »

 .«اندصالحه انجام داده

70. ﴿               ﴾  :[. 80]مریم 

هایی که به نزد شاهان روند و روزی ما پرهیزکاران را )با تکریم مانند گروه»

 .«نمائیمگاه خداوند مهربان جمع و وارد بهشت میر پیشد مهمان ایشان شوند( و

76. ﴿                           ﴾ 

 [. 12]سجده: 

دهند چه چیزهای داند در برابر کارهایی که مؤمنان انجام میکس نمیهیچ»

 .«ای ایشان پنهان شده استبخش برشادی آفرین و مسرت

72. ﴿                          ﴾ 

 [. 3]فتح: 
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خاطر داده تا ایمانی بر ایمان های مؤمنان آرامش و اطمینانخدا است که بر دل»

 .«خود بیفزایند

78. ﴿             ﴾  :[. 81]شعراء

 :(حضرت ابراهیم دست دعا به درگاه خدای سبحان برداشت و گفت)»

تا در پرتو آن حق را حق و )پروردگارا به من علم و معرفت مرحمت فرما 

و  (باطل را باطل ببینم و قدرت بر داوری صحیح میان بندگانت را داشته باشم

 .«از زمره صالحان بگردان (نیا و آخرتدر د)من را 

79. ﴿                      

      ﴾  :61 -67]یونس .) 

آنان کسانی  .شودخدا ترس و غم بر آنان چیره نمی نهوشیار باشید دوستا»

 .«مان دارند و متقی هستندهستند که ای

 

 علی آله هلل رب العالمين وصلی اهلل علی سيدنا محمد و الحمد
 سلموصحبه و 
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 آشنایی با آیاتی از قرآن کریم
 

 فرماید:در کتاب مأثورات چنین می /امام حسن البنا 

کند و قوانین اسالم و آن منبعی است که افاضه خیر می قرآن کریم دستور جامع

سازد و باالترین چیزی است که بندگان خدا به ر دل مؤمنین جاری میحکمت را د

 جویند.وسیله آن به خدای عزوجل تقرب می

فرمود: این قرآن   پیامبر :آمده است که گفت در حدیث عبداهلل بن مسعود 

قرآن را به صنعت خدا تشبیه نموده، صنعتی که در آن  ع مأدبه خداست یعنی پیامبر

این  ،توانید به استقبال صنعت خدا برویدیاد است شما تا آنجا که میخیر و منافع ز

هدایت است و نورش  خداست از این کتاب استفاده کنید، نور قرآن ریسمان محکم

های نژند، و نگهدارنده کسی است که های بیدار و دلو شفا است برای قلبآشکار، 

ات است. این قرآن کسی به آن تمسک جوید، و کسی که از آن پیروی کند اهل نج

اندازد، شخص را به کجی کس را به رنج و تعب نمیسازد و هیچرا منحرف نمی

های قرآن کشاند و خواننده در عمل کننده قرآن راست و درست است، شگفتینمی

را تالوت رود، آنوقت از بین نمیشود و شیرینی و درخشش آن هیچهرگز تمام نمی

دهد و این پاداش به تعالی شما را به خواندن آن پاداش می کنید که خداوند تبارک و

قدری زیاد است که برای هر حرفش ده ثواب است و فرمود: آگاه باشید که به شما 

 «میم»حرفی و  «الم»یک حرف و  «الف»یک حرف است بلکه  «الم» :نگفتم
کنم یهای گوناگون تحریر مالوصف آیاتی را در زمینهگردد. معحرفی محسوب می

 که انشاءاهلل در آن تفکر و اندیشه نمائیم که سعادت دنیا و آخرت در آن است.



 9 راه صالحان

ای تفسیر قرآن در خانه و این مطلب نباید فراموش شود که الزم است هر خانواده

سوادان را سودان بیاز انوار آن استفاده ببرند، و باخود داشته باشند و افراد خانواده 

 شان را به یادگیری قرآن تشویق نمایند.ادرها فرزندانراهنمایی کنند و پدر و م

1. ﴿             ﴾  :[. 9]اسراء 

 .«دهدها را نشان میترین راهاین قرآن راست»

7. ﴿              ﴾  :[. 16]مائده 

های ایمن از بیم و هراس دنیا و آخرت کتاب قرآن کسانی را به راهخداوند با »

 .«کند که جویای خشنودی او باشندهدایت می

1. ﴿                      

                            ﴾  

 [. 7]جمعه: 

سوادان پیغمبری را برانگیخته است تا آیات خدا خدا کسی است که از میان بی»

آموزد و را برای ایشان بخواند و آنان را پاک بگرداند او بدیشان کتاب قرآن را می

 .«دآنان پیش از آن تاریخ واقعاً در گمراهی آشکاری بودن

3. ﴿                 ﴾  :[. 9]حجر 

را از ایم و خودمان هم آننازل کرده( بر محمد )به راستی ما خودمان قرآن را »

 .«هر نوع تحریفی حفظ خواهیم کرد

0. ﴿                              ﴾ 

 [. 79]ص: 
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کتابی که به سوی تو نازل نمودیم با برکت است تا در آیات آن تدبر کنند و »

 .«صاحبان خرد پیند گیرند

6. ﴿                        ﴾  

 . [143]اعراف: 

شود به آن گوش دهید و ساکت باشید تا مورد وقتی که قرآن خوانده می»

 . «رحمت قرار بگیرید

2. ﴿                             

             ﴾  :[17]فرقان . 

و تدریجاً نازل )شود جا بر محمد نازل نمیچرا قرآن یک :گویندکافران می»

با )کنیم تا دل تو را گونه قرآن را تدریجاً بر شما نازل میولی ما همین (گرددمی

به وسیله )پا برجا و استوار بداریم و قرآن را به تدریج  (انس به آن وحفظ آن

 .«خوانیمبر تو می (جبرئیل

8. ﴿                           

    ﴾  :[. 81]مائده 

چه را که از آیات قرآن بر حضرت رسول اکرم نازل وقتی مؤمنین شنیدند آن»

که شناسایی حق  ریختند به سبب اثریدیدی آنها را که اشک میگشته بود تو می

 .«در وجود آنها به جای گذاشته بود

9. ﴿                   ﴾  :[. 73]محمد 

 .«هایی زده شده استهایی قفلکه بر دلاندیشند یا اینآیا درباره قرآن نمی»
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14. ﴿                            

                   ﴾  :[. 71]حشر 

کنان و فرستادیم کوه را از ترس خدا کرنشاگر ما این قرآن را بر کوهی فرو می»

 .«داریم تا بیندیشندرای مردمان بیان میها را بدیدی ما این مثالشکافته می

11. ﴿                 ﴾  :[. 12]قمر 

ای گیرندهو عبرت هایم و قابل فهم است آیا پند پذیرندما قرآن را آسان ساخته»

 . «هست

17. ﴿                         

           ﴾  :[. 02]یونس 

هاست ای مردمان از سوی پروردگارتان برای شما اندرزی و درمانی که در سینه»

 .«هدایت و رحمت برای مؤمنان است (قرآن نام دارد)آمده است که 

11. ﴿                             

                  ﴾  :[. 88]اسراء 

چون این قرآن را که هماگر همه مردمان و جملگی پریان گرد آیند بر این :بگو»

ن را بیاورند و ارائه دهند هرچند هم برخی از ایشان توانند مانند آبیاورند نمی

 .«مددکار برخی دیگر شوند
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13. ﴿                      

                              

              ﴾  :[. 777]بقره 

زیان و ضرر است پس در حالت قاعدگی  :پرسند بگوو از تو درباره حیض می»

شوند گاه که پاک میگیری کنید و با ایشان نزدیکی نکنید تا آناز زنان کناره

ز مکانی که خدا به شما فرمان داده است )و راه طبیعی و هنگامی که پاک شوند ا

گمان خداوند ی حفظ نسل است( با آنان نزدیکی کنید بیزناشوئی و وسیله

 .«داردکاران و پاکان را دوست میتوبه

10. ﴿                        

  ﴾  :[. 17]مائده 

هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در زمین بکشد چنان است که »

 .«ها را کشته استگویی همه انسان

16. ﴿                     

            ﴾  :[. 178]توبه 

به سویتان آمده است  (هاانسان)از خود شما  (محمدنام)گمان پیغمبری بی»

آید هرگونه درد و رنج و بال و مصیبتی که به شما برسد بر او سخت و گران می

ورزد و اصرار به هدایت شما را دارد و نسبت به مؤمنان دارای به شما عشق می

 . «محبت و لطف فراوان و بسیار مهربان است
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12. ﴿                      ﴾  :[. 20]نحل

 .«که خدا از آن آگاه استای در آسمان و زمین نیست مگر اینهیچ نهفته»

18. ﴿               ﴾  :[. 17]نجم 

او پرهیزکاران را از  (و مغرور نشوید زیرا که)ید از پاک بودن خود سخن مگوئ»

 .«شناسدهمه بهتر می

19. ﴿           ﴾  :[. 04]قصص 

 .«نمایدپیشه را رهنمود نمیمسلماً پروردگار مردمان ستم»

74. ﴿                          

 ﴾  :[. 716]بقره 

دارید و آن چیز برای شما نیک باشد و چه بسا چه بسا چیزی را دوست نمی»

 .«چیزی را دوست داشته باشید و آن چیز برای شما بد باشد

71. ﴿                ﴾  :[. 02]عنکبوت 

 .«شویدچشد پس به سوی ما باز گردانده میکس مزه مرگ را می هر»

77. ﴿        ﴾  :[. 06]قصص 

 .«داند که چه افرادی راهیاب و اهل هدایتندو خداوند سبحان بهتر می»

71. ﴿                       ﴾  :[. 13]انبیاء 

مگر تو بمیری  ،ایمما برای هیچ انسانی پیش از تو زندگی جاویدان قرار نداده»

 .«؟مانندایشان )کافران( جاویدان می

73. ﴿       ﴾  :[. 63]مریم 
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 .«کار نبوده و نیستو پروردگارت فراموش»

70. ﴿            ﴾  :[. 28]حج 

 .«سختی را برای شما قرار نداده است ،خداوند در دین»

76. ﴿                ﴾  :[. 180]بقره 

 .«خواهد نه سختی شما راخداوند راحتی شما را می»

72. ﴿                          

               ﴾  :[. 123]بقره 

را دارند و آنچه را خدا از کتاب آسمانی نازل کرده است پنهان میکسانی که آن»

 .«خورندفروشند آنان جز آتش چیزی نمیبه بهای کم می

78. ﴿              ﴾  :[. 17]نساء 

آرزوی چیزی نکنید که خداوند برخی از شما را با اعطای آن بر برخی دیگر »

 .«برتری داده است

79. ﴿              ﴾  :[. 02]نساء 

برند که خداوند از روی فضل و رحمت خود به میآیا آنان بر چیزی حسد »

 .«آنان داده است

14. ﴿                    ﴾  :[. 83]توبه 

هر گاه یکی از آنان مرد )منافقان( اصالً بر او نماز مخوان و بر سر گورش برای »

 .«یستدعا و طلب آمرزش و دفن او ما

11. ﴿                  ﴾  :[31]نور. 
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و جملگی پرندگان درحالی که در هوا بال گسترانده سرگرم تسبیح او هستند و »

 .«به نماز و تسبیح خود آشنایند

17. ﴿                                

                   ﴾  :[. 7]انفال 

هایشان شود دلمؤمنان کسانی هستند که هر وقت نام خدای سبحان برده می»

ید افزاشان میگردد و هنگامی که آیات او برا آنان خوانده شود بر ایمانهراس می

 . «کنندو به پروردگار خود توکل می

11. ﴿            ﴾  :[. 13]اسراء 

 .«عهد و پیمان را رعایت کنید زیرا عهد و پیمان مسؤولیت دارد»

13. ﴿                       ﴾ 

 [. 191]آل عمران: 

پروردگارا پس گناهان ما را ببخش و کارهای بد ما را بپوشان و ما را با نیکان »
 .«بمیران

10. ﴿                              

     ﴾ [. 16اء: ]اسر 

 .«ها مسئولنددانی پیروی مکن چرا که گوش و چشم و دلچه که نمیاز آن»

16. ﴿               ﴾  :[. 18 -12]زمر 

 . «کنندشنوند و از خوب آن تبعیت میبشارت به بندگانی که سخنی را می»

12. ﴿          ﴾  :[. 01]نحل 

 .«ر نعمتی که دارید از جانب خدای سبحان استه»
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18. ﴿            ﴾  :[. 31]فاطر 

 .«گرددگران نمیگیر حیلههای زشت جز دامنگریحیله»
 

19. ﴿                          ﴾ 

 [. 72]اسراء: 

 هاینعمتبسیار ناسپاس  اهریمنگمان تبذیرکنندگان دوستان اهریمنانند و بی»
 .«پروردگارند

34. ﴿                ﴾  :[. 6]هود 

 .«که روزی آن پیش خداستای نیست مگر اینهیچ جنبنده»

31. ﴿        ﴾  :[. 39]کهف 

 .«داردو پروردگار شما بر احدی ستم روا نمی»

37. ﴿           ﴾  :[09]انعام . 

که خداوند سبحان از آن باخبر افتد مگر اینو هیچ برگ از گیاه و درختی نمی»
 .«است

31. ﴿                           

  ﴾  :پرسند )که ( درباره روح میعاز تو )ای محمد»[. 80]اسراء

چرا که  ،روح چیزی است که تنها پروردگارم از آن آگاه است :چیست؟( بگو
 .«ه نشده استجز دانش اندکی به شما داد

33. ﴿          ﴾  :[. 10]اسراء 

 .«کشدکس بار گناه کسی را به دوش نمیهیچ»
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30. ﴿      ﴾  :ای که بسیار از فرومایه» [.14]قلم

 .«خورد پیروی و اطاعت مکنسوگند می

36. ﴿        ﴾  :[. 8]عنکبوت 

 .«کنیم که به پدر و مادرش کامالً نیکی کندما به انسان توصیه می»

32. ﴿                  ﴾  :[. 170]نحل 

مردمان را با سخنان استوار و به جا و اندرزهای نیکو و زیبا براه  !(ای پیغمبر»)
 .«ارت فراخوانپروردگ

38. ﴿                              

                        ﴾  :[. 3]نور

آورند به دهند سپس چهار گواه نمیت زنا میکسانی که به زنان پاکدامن نسب»
ایشان هشتاد تازیانه بزنید و هرگز گواهی دادن آنان را نپذیرید و چنین 

 .«کسانی فاسق از فرمان خدا هستند
دامن یا عادی و زنان پاک نزدن به هر کس اعم از مرداکه تهمتتوضیح این

 دارای همین حکم است.

39. ﴿                     

                      ﴾  :[. 89]مائده 

کفاره آن یا طعام دادن به ده نفر مسکین  (سوگندی که انسان به آن عمل نکند»)
ای و در صورت نتوانستن سه روز فر مستمند یا آزاد کردن بردهیا تهیه لباس ده ن
 . «روزه گرفتن است
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04. ﴿                          

 ﴾  :[. 1]مجادله 

ای را آزاد ب باید قبل از آمیزش یا بندهکنند به ترتیکسانی که زنان خود را ظهار می»

یا طعام شصت نفر مسکین را فراهم )کنند یا دو ماه تمام بدون انتقطاع روزه بگیرند 

 .«(نمایند

تو مثل مادری برای من به  :)توضیح: ظهار این است که مرد به همسرش بگوید 

 نیت تحریم نه تکریم(.

همسرش در روز آمیزش  کسی که در ماه مبارک رمضان روزه باشد و با .01

بدون انقطاع روزه بگیرد ای را بخرد و آزاد کند یا دو ماه تمام نماید باید بنده

 م شصت نفر مسکین را تهیه نماید.ایا طع

 (حدیث شریف)

07. ﴿        ﴾  :[. 1]اعلی 

گونه که الیق است و هر چیزی را آن)کند گیری میخداوندی که اندازه»

 . «کند که باید بکندرا بکاری رهنمود میو آن (آفریندیم

01. ﴿                   ﴾  

 [. 112]هود: 

ها را ستمگرانه سنت و عادت پروردگارت چنین نبوده است که شهرها و آبادی»

 . «کوکاران بوده باشندکه ساکنان آنجاها نیویران کند در حالی

03. ﴿      ﴾  :[. 37]روم 

 .«بگو در زمین سفر کنید و دقت نمائید»
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00. ﴿                             ﴾ 

 [. 7]انسان: 

آزمائیم او را شنوا و بینا ون او را میای آمیخته آفریدیم و چما انسان را از نطفه»

 .«نمودیم

06. ﴿            ﴾  :[. 22]قصص 

گونه که خداوند در حق تو نیکی نموده است تو هم در حق دیگران نیکی همان»

 . «کن

02. ﴿                          ﴾ 

 [. 121]بقره: 

مثال کسانی که کفر ورزیدند مانند کسانی است که چوپان گوسفندانی را صدا »

 .«بزند ولی آنها چیزی جزء سر و صدا نشوند

08. ﴿                        

 ﴾  :[. 12]اسراء 

توانی زمین را و در روی زمین متکبرانه و مغرورانه راه مرو چرا که تو نمی»

 .«ها برسیبشکافی و به بلندای کوه

 چه خوش فرموده است: /سعدی بزرگوار 

 نبیند مدعی جز خویشتن را 

 که دارد پرده پندار در پیش 

 گرت چشم خدا بینی ببخشند

 ر از خویشکس عاجزتنبینی هیچ 
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09. ﴿          ﴾  :[. 76]اعراف 

آراید که انسان خود را به آن می)لباس تقوی و ترس از خدا بهترین لباس است »

 .«رهاندو خویشتن را از عذاب آخرت می

64. ﴿               ﴾  :[. 144]مائده 

با اطاعت از اوامر و دوری از نواهی خدای سبحان، خویشتن را )خردمندان  ای»

 . «که رستگار شویدخدا برحذر دارید تا این (از خشم

61. ﴿                

﴾  :ذشتگان و بگو: در زمین بگردید و آثار گ !(مبراای پی)»[. 69]نمل

عجایب و غرائب جهان را ببینید و بنگرید که سرانجام کار گناهکاران به کجا 

 .«کشیده شده است

67. ﴿                 ﴾  :[. 10]احقاف 

گونه که پیغمبران بزرگ در در برابر اذیت و آزار کافران شکیبائی کن آن»

 .«اندکردهها شکیبائی سختی

61. ﴿                           ﴾ 

  [. 01]غافر: 

ما قطعاً پیغمبران خود را و مؤمنان را در زندگی دنیا و در آن روزی که گواهان »

 .«دهیمخیزند یاری میبه پا می

63. ﴿                          

    ﴾  :[. 11]تغابن 
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دهد و هر کس که به ای جز به فرمان و اجازه خدا رخ نمیهیچ واقعه و حادثه»

خشنودی به قضا و  به ثبات و آرامش و)خدا ایمان داشته باشد خداوند دل او را 

از هر چیزی کامالً آگاه  گرداند و خداوندرهنمود می (رساند وقدر خدا می

 .«است

60. ﴿                            

                              ﴾ 

 [. 0]جمعه: 

را کسانی که تورات بدیشان واگذار گردید ولی به آن عمل نکردند و حق آن»

و از مطالب آن )دارد میهایی را برتابمانند که کگوشی میعمل ننمودند به دراز

دارند بدترین مثل را دارند ، مردمانی که آیات خدا را تکذیب می(خبر ندارد

 .«کندخداوند مردمان ستمکار را هدایت نمی

66. ﴿              ﴾  :[. 17]نجم 

 .«تر است از آن هنگام که شما را از زمین آفریداو نسبت به همه از شما آگاه»

62. ﴿         ﴾  :[. 17]نجم 

 .«به درستی که پروردگار تو دارای آمرزش گسترده و فراخ است»

68. ﴿                               

     ﴾  :به درستی خداوند و فرشتگان بر »[. 06]احزاب

اید شما هم بر ای کسانی که ایمان آورده ،فرستندمی پیغمبر سالم و درود

 . «پیغمبر درود و سالم بفرستید
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و در حدیث است هر کس بر پیغمبر اکرم صلوات بفرستد خدای سبحان او را 

 . «گرداندمشمول ده رحمت خود می

کسی که درود بفرستد بر من، هنگامی که  فرماید:می رسول اکرم و حضرت 

د و هنگامی که به شب درآید )ده مرتبه( روز قیامت شفاعت شوداخل صبح می

 شود.من شامل حال او می

69. ﴿                   ﴾  :[. 1]صف 

اگر سخنی را بگوئید و خودتان برابر آن عمل نکنید موجب خشم عظیم »

 .«گردیدخداوند می

24. ﴿                     ﴾  

 [. 187]اعراف: 

کم گرفتار و به عذاب خود کنند کمکسانی که آیات قرآنی ما را تکذیب می»

  .«دانندسازم از راهی و به طریقی که نمیدچارشان می

21. ﴿                       ﴾  

 [. 87]ص: 

طلبم و اهل تکلف و رنج هم من در برابر رسالت از شما پاداش نمی :بگو»

 .«نیستم

27. ﴿             ﴾  :[. 701]بقره 

 .«برخی از پیغمبران را بر بعضی دیگر برتری دادیم»

21. ﴿                  ﴾  :[. 7]حجرات

 . «مبر بلندتر نکنیدااید صدای خود را از صدای پیای کسانی که ایمان آورده»

 فرماید:می /عالمه آلوسی
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چنین موقع خواندن احادیث نبوی صدا هم > باید در کنار قبر مبارک آن حضرت

 ند نکرد.را بل

23. ﴿          ﴾  :[. 8]رعد 

 .«هر چیزی به مقدار و میزان معین آفریده شده است»

20. ﴿        ﴾  :[. 12]عنکبوت 

 . «روزی را از پیشگاه خدا بخواهید»

26. ﴿                   ﴾  :[. 71]ملک 

که چه کسانند که اگر خداوند بخواهد روزی خود را باز دارد بتواند به یا این»

 .«شما روزی رسانند

22. ﴿                 ﴾  :[. 701]بقره

کرد زمین اگر خداوند بعضی از مردمان را بوسیله بعضی دیگر سرکوب نمی»

 . «شده فساد کشیده میب

28. ﴿                              

      ﴾  :[. 76]نجم 

دهد مگر بعد از ای نمیشان فایدهها شفاعتبسیاری از فرشتگان در آسمان»

 .«ی کسانی که بخواهد و راضی باشدی خدا، برااجازه

29. ﴿            ﴾  :[. 16]ق 

 .«تریمما از رگ گردن به او نزدیک»

84. ﴿               ﴾  :[. 142]انبیاء 
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 .«ایمستادهما تو را جز به عنوان رحمت جهانیان نفر !(ای پیغمبر»)

 

81. ﴿          ﴾  :[. 110]نساء 

 .«به خاطر رضای خدا شهادت دهید هر چند به زیان و ضرر خودتان باشد»

87. ﴿            ﴾  :[. 70]اسراء 

ن تر بدان چیزهایی است که در نفس و درونتاپروردگارتان از خودتان آگاه»

 . «گذردمی

81. ﴿                         

       ﴾  :[. 30]حج 

شان فرو تپیده و بر هایی که به سبب ستمگری ساکنانچه بسیار شهرها و آبادی»

های برافراشته و استفاده رها گشته است و کاخه بیهم ریخته است و چاهائی ک

 .«صاحب و متروک مانده استاستواری که بی

83. ﴿                         

                       ﴾ 

 [. 2 -6: ةالحاق]

و قوم عاد به وسیله تندباد سرد و پر سر و صدا و ویرانگری نابود شدند »

خداوند چنین باد ویرانگری را هفت شب و هشت روز پیاپی بر آنان گمارد اگر 

د گویی اندیدی که روی زمین افتادهبودی در آن مدت مردمان را میجا میدر آن

 .«های پوک و تو خالی درختان خرما هستندتنه
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80. ﴿                ﴾  :[. 39]شوری 

بخشد و به هر کس که بخواهد پسرانی خدا به هر کس بخواهد دخترانی می»

 .«دهدمی

86. ﴿          ﴾ [. 73: ]فاطر 

 .«دهنده و پیامبری بوده استکه در میان آنها آگاههیچ امتی نبوده است مگر این»

82. ﴿                     ﴾  :[. 28]غافر

ایم و برخی دیگر را برای داستان بعضی از پیغمبران را برای تو بحث کرده»

 . «ایمتو بحث نکرده

88. ﴿                    ﴾  :[. 17]اسراء 

مبادا به طرف زنا بروید که کاری بس زشت و راهی بسیار  (زادای آدمی)»

 . «نادرست است

89. ﴿          ﴾  :[. 33]نازعات 

و اطالع از وقوع آن )گردد رت واگذار میبه پروردگا (آگاهی از زمان قیامت)»

 .«کار پروردگار تو است نه تو

94. ﴿               ﴾  :[. 10]مریم 

بشو و  :هر گاه خداوند اراده کاری را بکند تنها کافی است که بدان بگوید»

 . «شودمی

91. ﴿                     ﴾  :[. 1]حجر 



 26 راه صالحان

خره خواهند و آرزو آنان را غافل سازد و باآل ور شوندبگذار بخورند و بهره»

 .«انددانست که چه کار بدی کرده

97. ﴿                         ﴾ 

 [. 81]انعام: 

و این حجّت ماست. آن را به ابراهیم بر ]ضدّ[ قومش دادیم. هر کس را »

 .«بریم[ فرا مىبخواهیم در مراتب ]و منزلت

91. ﴿                           

         ﴾  :[. 181]بقره 

طور که اید روزه بر شما واجب گردیده است همانای کسانی که ایمان آورده»

 .«های گذشته واجب گردیده بود تا به مقام تقوی برسیدبر امت

93. ﴿                       

﴾  :[. 182]بقره 

داری حالل گردیده است آنان لباس تان در شب روزهآمیزش و نزدیکی با زنان»

 .«شمایند و شما لباس آنانید

 )حدیث شریف(. .(1)«روزه بگیرید تا تندرست شوید» «واح  ص  وا ت  وم  ص  » .90

96. ﴿                        ﴾ [72: روم .] 

گرداند و این برای او را باز میاو است که آفرینش را آغاز کرده و سپس آن»

 .«تر استآسان

__________________ 
 )مصحح( است. خوانده ضعیف اين حديث را ه و موضوعهفیعآلبانی در سلسه ضشیخ  -1
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92. ﴿                               

              ﴾  :[. 0]حج 

[ ما شما را از خاکى، آن گاه از اید، ]بدانید کهاى مردم، اگر از رستاخیز در شکّ»

اى آن گاه از خونى بسته سپس از پاره گوشتى نقش یافته و نقش نایافته نطفه

 .«آفریدیم

98. ﴿                     ﴾ 

 [. 78]لقمان: 

آفریدن و برانگیختن همه شما نیست مگر مانند آفریدن یک تن یقیناً خداوند »

 .«شنوا و بینا است

99. ﴿                           

﴾  :[. 3 -1]قیامه 

ها های پوسیده او را گرد نخواهیم آورد، آری آنپندارد که استخواننسان میآیا ا»

توانیم سر انگشتان او را کامالً همانند خودش بیافرینیم و آوریم ما میرا گرد می

 .«به حال اول باز گردانیم

144.  ﴿                          

   ﴾  :[. 114]نساء 

هر کس کار بدی انجام دهد و یا بر خود ستم روا دارد سپس از خداوند سبحان »

 . «آمرزش طلب کند خدا را آمرزنده مهربان خواهد یافت
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141.  ﴿                       

               ﴾  :[. 03]انعام 

خداوند بر خویشتن رحمت واجب نموده است که هر کس از » .147

شما از روی نادانی دچار لغزش شد و بعد از آن توبه نمود و خود را اصالح 

گذشت و مهربان  پذیرد چرا که او بس بانمود خداوند عذر و تقصیر او را می

 . «است

141.  ﴿        ﴾  :[. 27]فرقان 

 . «دهندمؤمنان و دوستان خداوند کسانی هستند که شهادت دروغ نمی»

143. ﴿           ﴾  :[. 80]اسراء 

 . «داده نشده به شما جز مقدار کمی از علم و دانش»

140. ﴿                      

           ﴾  :[. 114]آل عمران 

اید ربا را دو یا چند برابر نخورید و از عذاب خدا ای کسانی که ایمان آورده»

 .«بترسید شاید رستگار شوید

146. ﴿                ﴾  :[. 11]شوری 

 .«هیچ چیز همانند خداوند نیست و او شنوا و بیناست»

142. ﴿                         

﴾  :[. 141]انعام 
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از کند و او باخبر ها را درک میاو همه چشم کنند ولیها او را درک نمیچشم»

 . «ها و آگاه از همه چیز استکاریریزه

148. ﴿            ﴾  :[. 700]بقره 

آورند جز آن مردمان چیزی را علم و دانش خدای سبحان را فراچنگ نمی»

 . «مقداری که بخواهد

149. ﴿                        

                          

         ﴾  :[. 60]انعام 

اب بزرگی را از باالی سرتان و یا از زیر پاهایتان بر شما تواند عذخدا می :بگو»

دسته و پراکنده شوید و که کار را بر شما بهم آمیزد و دستهبگمارد، و یا این

همدیگر سازد، بنگر که  دیگر اندازد و گرفتار ن برخیبرخی از شما را به جا

قیقت را بفهمند که بیندیشند و حگردانیم تا اینچگونه آیات را بیان و روشن می

 . «و به خود باز گردند

114. ﴿                      ﴾  

 [. 87]طه: 

آمرزم کسی راکه از گناه برگشته و شماری که دارم میمن با غفران عظیم و بی»

 .«ت گردددارای ایمان و عمل صالح بوده و سپس هدای
 

 .صحبه وسلمعلی آله و دنا محمد و صلی اهلل علی سين و مدهلل رب العالميالح
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 هایی از قدرت خدای سبحاننشانه
 

1. ﴿                    ﴾  :[. 70]روم 

بدین به حکم او های قدرت خدا این است که آسمان و زمین و از جمله نشانه»

 . «پا برجاست ساختار

7. ﴿                            

  ﴾  :[. 140]یوسف 

ر آن توجه از کناها هست و انسان بیهایی که در زمین و آسمانچه بسیار نشانه»

 .«گذردمی

1. ﴿           ﴾  :[. 71]ذاریات 

 .«ها نهفته است اگر ببینیددر درون خودتان بس نشانه»

3. ﴿                  ﴾  :[. 39]ذاریات 

که شما عظمت پروردگار را درک ایم تا اینما از هر چیزی جفتی را آفریده»

 .«کنید

0. ﴿                            

﴾  :[. 60]حج 

( آسمان بر زمین فرو افتد مگر به های سرگردانسنگ)گذارد خدای سبحان نمی»

ندازه که او اجازه دهد، به درستی خدای سبحان بسی مهربان و دارای رحمت ا

 .«ق بندگان استفراوان در ح
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6. ﴿                          

             ﴾  :[. 28]نحل 

که چیزی از جهان های مادرانتان بیرون آورد در حالیخداوند شما را از شکم»

ها گوش و چشم و دل داد تا بوسیله آندانستید و او به شما دور و بر خود را نمی

 .«هایش را سپاسگزاری کنیدو بفهمید و نعمت و ببینید بشنوید

2. ﴿                               

       ﴾  :[. 77]روم 

های ها و رنگها و زمین و اختالف زبانها و آیات خدا آفرینش آسماناز نشانه»

 .«هایی برای جهانیان نهفته استشما آدمیان است و در این نکته نشانه

8. ﴿            ﴾  :[. 14]لقمان 

 . «ها را بر افراشت بدون ستونی که مشاهده کنیدخدای سبحان آسمان»

9. ﴿             ﴾  :[. 74]انبیاء 

و در گردش و )شب و روز دائماً مشغول تسبیح و تقدیس خدا هستند »

 .«شوندخسته و سست نمی (چرخش

14. ﴿               ﴾  :[. 31]فاطر 

گذارد از مدار خود خارج کند و نمیها و زمین را نگهداری میخداوند آسمان»

 .«شوند

11. ﴿                    ﴾  :[. 18]یس 
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گیری ندازهخورشید به سوی قرارگاه خود در حرکت است این محاسبه و ا»

 . «خدای بس چیره و آگاه است

17. ﴿                                 

  ﴾  :[. 34]یس 

تر شود و به مدار ماه برسد و نه شب نه خورشید را سزد که در مدار خود سریع»

که بر روز پیشی گیرد و هر یک در مسیر مدار خود بدون کمترین  قدرت دارد

 .«دهندتغییری شناورند و به حرکت خود ادامه می

بدون تردید اگر ما آدمیان در قرآن کریم تفکر نمائیم سعادت دنیا و آخرت را 

داند که چندین هزار سال است که آوریم، خدای سبحان خود میبدست می

ها راه پیدا ترین نقصی بدانر خود در حرکتند و کوچکخورشید و ماه در مدا

پرسیدند دلیل بر  /شوند، از امام شافعی نمی و از مدار خودشان خارج کندنمی

های توت را ببینید که طعم و رنگ و وجود خدا چیست؟ در جواب فرمودند: برگ

م بوجود خورد ابریشرا میبو و طبیعت آنها یکی است با این حال کرم ابریشم آن

خورد گردد و آهو آن را میخورد عسل تولید میآید و زنبور عسل آن را میمی

شود بدیهی خورد شیر تولید میرا میشود و گوسفند آنمشک در ناف او تهیه می

کار ذاتی است یکتا و دانا و توانا و  ،ء واحداست تولید نعمات مختلف از یک شی

صفات خدای متعال است. و بر شمردن آیات نظیر و همین ذات موصوف به این بی

نهایت است. خدایا به تو پناه ها بیهای خدای سبحان در زمین و آسمانو نشانه

 خبری.بریم از غفلت و بیمی

 علی آله علی سيدنا محمد و صلی اهلل الحمد هلل رب العالمين و 
 صحبه وسلمو 
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 با اخالق و صفات نیکو خود را بیارائیم
 

1. ﴿                      ﴾  :[. 13 -10]اعلی 

پاکیزه  (از کثافت کفر و معاصی)گردد کسی که خویشتن را قطعاً رستگار می»

 . «دارد و نام پروردگار خود را ببرد و نماز بگزارد و فروتنی کند

7. ﴿                 ﴾  :[. 16]تغابن 

 . «کسانی که از بخل و حرص نفس خویش محفوظ شوند رستگارندآن»

1. ﴿            ﴾  :[. 113]آل عمران 

پوشانند واز مردم گذشت خشم خود را می که مؤمنان راستین کسانی هستند»

 . «نمایندمی

3. ﴿              ﴾  :[. 86]نساء 

هر گاه شما را سالم و درودی دادند به نحوی بهتر و زیباتر از آن، یا مانند »

 .«همان را پاسخ گوئید

0. ﴿                    ﴾  :[. 9 -14]شمس 

فرماید: گانه میدای سبحان در سوره مبارکه شمس پس از سوگندهای یازدهخ

 میدنفس خویش را پاکیزه دارد و کسی نااگردد که کسی رستگار و کامیاب می»

  .«گردد که نفس خویشتن را آلوده کند )و به معاصی بیاالید(و ناکام می

6. ﴿            ﴾ [.00: ]قصص  

و دشنام )گردانند گویی و بدی را بشنوند از آن روی بر میمؤمنین وقتی که یاوه»

 .«(گویندرا با دشنام پاسخ نمی



 35 راه صالحان

2. ﴿          ﴾  :[. 712]بقره 

 .«تر به تقوی استنظر نمایید گذشت بهتر و نزدیکاگر گذشت کنید و صرف»

8. ﴿                       ﴾  :[. 31]شوری 

بر کسانی که پس از ستمی که بر آنان رفته است )به طریق مشروع( انتقال »

 .«گیرند عتاب و عقابی نیستمی

9. ﴿     ﴾  :[. 81]بقره 

 .«کنید با گفتار پسندیده و نیکو با مردمان صحبت»

14. ﴿                 ﴾  :[. 138]نساء 

خداوند دوست ندارد زبان به بدگویی گشایند مگر آن کسی که مورد ستم قرار »

 .«گرفته باشد

11. ﴿                       

        ﴾  :[. 61]فرقان 

از صفات بندگان خدای رحمان آن است هنگامی که نادانان آنان را مخاطب »

گردانند و ایشان را ترک های خود قرار دهند از آنان روی میها و بدگوییدشنام

 .«کنندمی

17. ﴿                       ﴾ 

 [. 11]حجرات: 

ای کسانی که ایمان دارید نباید گروهی از مردان شما گروه دیگری را استهزاء و »

 .«کنندگان بهتر باشندشوند از مسخرهمسخره کند، شاید آنان که مسخره می
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11. ﴿                     

                ﴾  :[. 17]حجرات 

و کسی از شما دیگری را غیبت ننماید آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت »

آید از خدا تان میخواری بدبرادر مرده خود را بخورد، بدون شک همه از مرده

 .«پذیر و مهربان استبترسید و به راستی خدا بسیار توبه

13. ﴿                           

                                   

     ﴾  :[. 10 -13]فصلت 

هرگز بدی را با بدی و زشتی را با زشتی پاسخ )نیکی و بدی یکسان نیست »

و )با زیباترین طریقه و شیوه پاسخ بده  (مگوی بلکه بدی و زشتی دیگران را

ان تو و میان او دشمنی بوده است کسی که می (نتیجه این کار آن خواهد شد که

رسند مگر کسانی بناگاه دوست صمیمی گردد، و به این خلق و خوی عظیم نمی

رسند مگر کسانی که بهره بزرگی از که دارای صبر و استقامت باشند و بدان نمی

 .«ایمان و تقوی و اخالق ستوده را داشته باشند

ش او را از هر رفتار و گفتار فرماید: عاقل کسی است که عقلمی /امام شافعی .10

فرماید: طلب علم و دانش از نماز سنت و کردار زشتی باز دارد. همچنین می

هرگاه برایتان روشن  :فرمایدبرتر است و نیز در کمال تواضع و فروتنی می

 شد که حدیثی صحیح است به آن عمل نمایید و قول مرا ترک کنید.

 علی آله دنا محمد و ی سيصلی اهلل علن و مد هلل رب العالميالح
 صحبه وسلمو 
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 از هوی و هوس پیروی نکنیم
 

مسلمان واقعی باید به خاطر رضای خدای سبحان از آرزوهای نفسانی و 

نامشروع پیروی نکند زیرا در قرآن کریم به کرّات آن را توصیه فرموده است. 

نمودن از آنها  بنابراین آیاتی را در این زمینه یادآوری شده است که اطاعت و پیروی

 سازد.سعادت دنیا و آخرت را مهیّا می

1- ﴿                             

                        ﴾  :جاثیه[

71 .] 

اید کسی را که هوی و هوس خود را به خدایی گرفته است و با هیچ دیده»

وجود آگاهی از حق و باطل آرزوپرستی کرده است و خدا او را گمراه ساخته 

است و بر گوش و دل او مهر گذاشته است و بر چشمش پرده انداخته است پس 

گیرید و بیدار کند آیا پند نمی تواند او را راهنماییچه کسی جز خدا می

 .«شویدنمی

7- ﴿                      ﴾  :[. 126]اعراف 

مثل او به مانند مثل سگ است  (کسی که از هوی و هوس خویش پیروی کرد»)

و اگر هم آن را به حال خود  آوردکه اگر بر او بتازی زبان از دهان بیرون می

 .«آوردبگذاری زبان از دهان بیرون می

1- ﴿                 ﴾  :[. 04]قصص 

تر از آن کسی است که از هوی و هوس خود تر و سرگشتهچه کسانی گمراه»

 .«دپیروی کند بدون اینکه رهنمودی از جانب خدا داشته باش
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3- ﴿                    ﴾  :[. 79]روم 

 .«کنندبلکه ستمکاران از هوی و هوس خود بدون علم و آگاهی پیروی می»

فرماید: بشریت برابر فطرت پاک خود در فضای تابان می /امام محمد غزالی مصری

شیطانی به وی در آویخت و زنگار  هایتوحید الهی در پرواز است چون دام

میل گردید ها و آرزوها بر وی نشست و سنگینی کرد و نسبت به آسمان بیشهوت

کند و آید و سقوط میکند و پایین میو چشم به زمین دوخت به تدریج هبوط می

 رسد.گیرد تا اینکه به پستی میبا فضل الهی فاصله می

بخش رساله حقیر چندسطری از تدر اینجا برای عبرت خردمندان و زین

 کنم.را تحریر می ؛پاکدامنی و بزرگواری حضرت یوسف

که جمال زیبا را به او عطا کرده بود ؛ لطف الهی به حضرت یوسف صدیق

ای از تقوی و موجب ناراحتی و زحمات زیادی برای او گردید و نمونه

وقتی که  ،ودخوانیم این بمی ؛ ی مبارکه یوسفپرهیزکاری او که در سوره

خواهد با او نزدیکی خواند و میهمسر عزیز مصر او را به طرف خود می

کند و او را کند و از هوی و هوس تبعیت نمیفرار می ؛ کند، حضرت یوسف

سوره یوسف از زبان  11ی کنند. قرآن کریم در آیهبه زندان تهدید می

  ﴿فرماید: می ؛ حضرت یوسف                   

                   ﴾ « پروردگارا

خوانند و زندان برای من خوشایندتر از آن چیزی است که مرا بدان فرا می

و دامن عصمت به )گرایم اگر شرّ نیرنگ زنان را از من باز نداری به آنان می
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از زمره نادانان  و آن وقت (نمایمآالیم و خویشتن را بدبخت میمعصیت می

 .«گردممی

دهد اگر با قرآن کریم و سنت به درستی انسان هر کاری را که انجام می

آهنگ نباشد در واقع هوی و آرزوپرستی نموده است. پروردگارا به شریف هم

صراط مستقیم که اطاعت از فیق عنایت فرما که از لطف بیکران خود ما را تو

 دستورات تو است به کجی و گمراهی متمایل نشویم. آمین

0- ﴿                        

    ﴾  :[. 31 -34]نازعات 

و منزلت پروردگار خود ترسیده باشد و نفس خود را  آن کس که از مقامو اما »

 .«از هوای و هوس باز داشته باشد قطعاً بهشت جایگاه او است

از هواهای نفسانی بپرهیزید که حاصل آن گمراهی  فرماید:می  و امام حسین

 و سرانجام آن آتش جهنم است.

های زینب و ه نامهای محمد و ابوعثمان و دو دختر بدو پسر به نام /امام شافعی

ای پسرم به خدا قسم  :فرمایدبه پسرش ابوعثمان می /فاطمه داشته است. امام شافعی

دانستم که آشامیدن آب خنک و گوارا اندکی به مروّت و شخصیت من لطمه اگر می

 آشامیدم.کرد هرگز به جز آب گرم نمیوارد می

گاه هیچ /امام شافعی :ست کهبه نام ربیع فرموده ا /و یکی از شاگردان امام شافعی

هایی را به نماز تهجد نماز شب را ترک ننموده است و دائماً هر شب ساعت

 پرداخت.می

 علی آله هلل علی سيدنا محمد و صلی اهلل رب العالمين و الحمد
 سلموصحبه و 
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 دنیا فریبنده و زودگذر است
 

پر از رنج و داند که دنیا کسی که عمری را سپری نموده باشد به خوبی می

ای است زودگذر و فریبنده و قرآن کریم و سنت شریف برای گرفتاری است و خانه

اند، بنابراین باید تابع هوی و اند و راه و چاه را به ما نشان دادهما روشن نموده

کنم. ات و احادیثی را بیان میآیکار نشویم، لذا هوس و نفس اماره و شیطان فریب

 های بیمار است.که به درستی داروی قلب ها و درون

1- ﴿                     ﴾  :[. 01]اعراف

کافران همان مردمی هستند که دین و آئین خود را به سرگرمی و بازی »

کنند که دنیا پایدار و تصور می)دنیا آنان را فریفته ساخت  گرفتند و زندگی

 .«(است

7- ﴿                              

      ﴾  :[. 192 -196]آل عمران 

ال به کسب و کار و تجارت و بسر بردن در ناز پیروزمندانه و اشتغ)رفت و آمد »

کافران تو را نفریبد، این مطاع ناچیزی است سپس به دنبال این نعمت  (و نعمت

 .«شان دوزخ است و چه بد جایگاهی استناچیز ظاهری جایگاه

1- ﴿                          ﴾ 

 [. 19]غافر: 

که سواری برای مسافرت با )ای قوم من این حیات دنیوی توشه ناچیزی است »

 .«و به درستی آخرت سرای ماندگاری و استقرار است (داردخود بر می
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3- ﴿                               

                           

                             

                          

﴾  :[. 73]یونس 

بارانیم و بر اثر آن گیاهان زمین که حال دنیا همانند آبی است که از آسمان می»

جا که زمین آمیزند تا بدانهم میه خورند و بها میها از آنها و حیوانانسان

زمین یقین پیدا گردد و اهل و آراسته و پیراسته میگیرد کامالً آرایش و زیبایی می

و )رسد کنند که بر زمین تسلط دارند، لذا فرمان و دستور ما در شب یا روز در میمی

کنیم، گویا دیروز در گیاهانش را از ریشه کنده و نابودش می (با بالهای گوناگون

های خویش را برای ، ما آیه(اندهائی در آن سرزمین نزیستهو انسان)جا نبوده است این

 .«فهمنداندیشند و میکنیم که میقومی تشریح می

0- ﴿                ﴾  :[. 76]رعد 

 .«و زندگی دنیا در برابر آخرت کاالئی بیش نیست»

6- ﴿                       

  ﴾  :[. 11]لقمان 

وعده خدا بر فرا رسیدن قیامت حق است پس زندگانی دنیا شما را گول نزند و »

 .«کار شما را نفریبدمال و مقام و نفس اماره و اهریمن فریب

2- ﴿                   ﴾  :[. 63]عنکبوت 
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 .«حیات و زندگی حقیقی در آخرت است اگر بدانند»

8- ﴿                               

                  ﴾  :[. 111]طه 

ایم تا آنان های مادی که به گروهی از کافران دادهرا مدوز به نعمتچشم خود »

 .«را به آن بیازمائیم، داده اخروی پروردگارت بهتر و پایدار است

9- ﴿                       ﴾ 

 [. 17]محمد: 

چون برند و همهای زودگذر جهان بهره و لذت میچند روزی از نعمتکافران »

و پس از پایان )خورند چرند و میخبر و غافل از سرانجام کار میچهارپایان بی

 .«آتش دوزخ جایگاه ایشان است (زندگی و گام نهادن به آخرت

14- ﴿            ﴾  :[.17]انعام  

 . «نیا جز لهو و لعب چیزی نیستد»

11- ﴿                              

              ﴾  :[. 30]کهف 

فرستیم و به وسیله آن ن فرو میها را به آبی تشبیه کن که از آسمازندگی آن»

خشکند و باد می (اما بعد از مدتی)روند، شوند و در هم فرو میگیاهان سبز می

 . «کندها را به هر طرف پراکنده میآن

17- ﴿              ﴾  :[. 180]آل عمران 

 .«نیست زندگی دنیا جز کاالی فریبنده»
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بیشتر خطاهای مردم از دوستی و محبت  :فرموده است > رت رسول خداو حض

به زندگی دنیا است. الزم به یادآوری است اندرزهای قرآن کریم به این معنی نیست 

هائی که خدای سبحان برای ما قرار داده است که ما ترک دنیا کنیم و از نعمت

گیری رک دنیا و گوشهفرموده است: ت > استفاده مشروع نکنیم. حضرت رسول خدا

 در اسالم نیست.

  ﴿فرماید: می 22همچنین خدای متعال در سوره قصص آیه    

   ﴾ «14، و در سوره جمعه آیه «ی فراموش مکنسهمی که در دنیا دار 

 ﴿فرماید: می             ﴾ «که نماز ادا کرده شد ه آن گا

و از فضل و کرم خدا است که از راه حالل  «به دنبال کارتان در زمین پراکنده شوید

کسب شده باشد و مالی که با ظلم و راه های نامشروع بدست آید نه تنها فضل و 

 گردد.کرم خدا نیست بلکه موجب غضب خدا نیز می

 

 علی آله محمد و  دناصلی اهلل علی سين و يهلل رب العالم الحمد
 صحبه وسلمو 
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 زکات و بخشش مال
 

دانند که خدای سبحان شاید بالغ بر کنند، میکسانی که قرآن کریم را مطالعه می

الوصف آیاتی را در این قسمت صد مرتبه از زکات و بخشش نام برده است، مع

ان جامعه و اهلل هر کسی به اندازه توانائی خود به نیازمندشاء نمایم که انتحریر می

چنین کسانی که مشمول پرداخت زکات هستند درآمد کمک نماید همهای کمخانوده

 باید زکات سالیانه خود را مطابق شریعت اسالم پرداخت نمایند.

1- ﴿                   ﴾  :[. 19]سبأ 

 .«کند و او بهترین روزی دهنده استکنید خدا جای آن را پر میهر چیزی را انفاق »

7- ﴿                            

                      ﴾  

 [. 14: ]منافقون

ایم بذل و بخشش و صدقه و احسان کنید پیش از آن از چیزهای که به شما داده»

شود اگر مدت کمی پرودگارا چه می :که مرگ یکی از شما در رسد و بگوید

ام بگذاری تا احسان و صدقه بدهم و در نتیجه مرگ مرا به تأخیر اندازی و زنده

 .«از زمره صالحان و خوبان باشم

1- ﴿                           

                  ﴾  :[. 761]بقره 

بخشند مانند دانه است که هفت خوشه را کسانی که مال خود را در راه خدا می»

یده در هر خوشه صد دانه باشد و خداوند به هر کس که بخواهد پاداش را رویان

 .«کندچند برابر می
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3- ﴿                 ﴾  :[. 00]مریم 

نماز و دادن زکات دستور  همواره خانواده خود را به اقامه (حضرت اسماعیل)»

 .«دادمی

0- ﴿                             

       ﴾  :[. 768]بقره 

دارد و خدا وعده مغفرت و می دهد و شما را به فحشا واشیطان وعده فقر می»

 .«گر و داناستدهد و او گشایشفضل خود را می

6- ﴿                         

                      

          ﴾ :[. 11 -14 ]صف 

ای مؤمنان آیا شما را به بازرگانی و معامله ای رهنمود کنم که شما را از عذاب »

بسیار دردناک دوزخ رها سازد، به خدا و پیغمبرش ایمان بیاورید و در راه خدا با 

مال و جان تالش و جهاد کنید اگر بدانید این برای شما از هر چیز دیگری 

 .«نیکوتر است

2- ﴿                          

           ﴾  :[. 113]آل عمران 

آن کسانی که در حال خوشی و ناخوشی و ثروتمندی و تنگدستی به احسان و »

کنند رند و از مردم گذشت میخوپردازند و خشم خود را فرو میبخشش می
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( و خداوند نیکوکاران را شوندلذا بدین وسیله در صف نیکوکاران جایگزین می)

 .«دارددوست می

8- ﴿                        

                     

     ﴾  :[. 10 -13]توبه 

نمایند کنند و آن را در راه خدا خرج نمیو کسانی که طال و نقره اندوخته می»

ها در آتش دوزخ تافته آنان را به عذاب دردناکی مژده بده، روزی این سکه

 . «گرددها داغ میهای ایشان با آنا و پهلوها و پشتهشوند و پیشانیمی

9- ﴿                              

         ﴾  :[. 79]فاطر 

آورند و از چیزهائی که ز را به جا میکنند و نماکسانی که قرآن را تالوت می»

نمایند آنان چشم امید به ایم پنهان و آشکار بذل و بخشش میبدیشان داده

 .«رودگردد و از میان نمیاند که هرگز بی رونق نمیتجارتی دوخته

14- ﴿                       ﴾ 

 [. 761]بقره: 

ای که آزادی به دنبال داشته باشد بهتر است سخن پسندیده و گذشت از صدقه»

 .«و خدا غنی و بردبار است

 

 علی آله هلل رب العالمين وصلی اهلل علی سيدنا محمد و الحمد
 سلموصحبه و 
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 توحید و یکتاپرستی 
 

ا به توحید و یکتاپرستی فرا خداوند یکتا در بسیاری از آیات قرآن کریم مردم ر

رسانم که توجه به آن خوانده است بنابراین آیاتی را در این قسمت به استماع می

 مایه سعادت دنیا و آخرت است.

1- ﴿                        

                       

                    

                 ﴾  :[. 31 -31]عنکبوت 

اند هم چون کار عنکبوت است، کار کسانی که جز خدا سرپرستانی برگزیده»

دانستند. ها خانه و کاشانه عنکبوت است، اگر میترین خانهسست گمانبی

خوانند آگاه است و او خداوند از چیزهای که به جز خدا به فریاد و کمک می

زنیم و جز ه ما برای مردم میهایی هستند کچیره و کار به جا است. اینها مثال

 . «کنندفرزانگان آن را فهم نمی

7- ﴿                          

             ﴾  :[. 21]حج 

به )گوش دهید آن کسانی را که به جز خدا گوئیم بدقت ای مردم مثلی را می»

توانند مگسی را بیافرینند گر چه همه دست به دست خوانند هرگز نمیمی (کمک

 .«هم بدهند

1- ﴿                    ﴾  :شعراء[

گر چنین عملی از تو ا)با خدای، معبود دیگری طلب منما،  (ا محمدی)»[. 711
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چنین و هم > . مخاطب حضرت رسول اکرم«از جمله معذبان باشی (سر بزند

 افراد امت است.

3- ﴿               ﴾  :[. 11]فاطر 

خوانید، حتی مالکیت پوسته نازک و به جز خدا کسانی را که به فریاد می»

 .«دارندخرمائی را ن

0- ﴿            ﴾  :[. 67]حج 

 . «خوانند باطل استو آن چه را که به جز خدای سبحان به فریاد می»

6- ﴿                             

  ﴾  :[. 142]یونس 

تواند آن را برطرف کند و اگر خداوند زیانی به تو برساند هیچ کس جز او نمی»

تواند فضل و لطف او را از تو کس نمیاگر بخواهد خیری به تو برساند هیچ

 .«برگرداند

2- ﴿        ﴾  :[. 0]فاتحه 

 .«طلبیمو کمک میپرستیم و تنها از تو یاری تنها تو را می»

8- ﴿                          ﴾  

معبود شما تنها اهلل است، همان خدائی که معبودی جز او »[. 98]طه: 

و از گذشته و حال و آینده و )نیست، دانش او همه چیز را فرا گرفته است 

 .«(هست و خواهد بود باخبر است چه بوده است وآن
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9- ﴿                    

                      

﴾  :[. 1]فرقان 

و به پرستش اصنام و )اند ان معبودهائی را برگرفتهمشرکان غیر از خداوند سبح»

آفرینند و بلکه خودشان چیزی را نمی (اند کهکواکب و اشخاصی پرداخته

هایی بیش نیستند و مالک سود و زیان برای خود نبوده و بر مرگ و آفریده

 . «زندگی و رستاخیز اختیار و توانی ندارند

 

 علی آله ی سيدنا محمد و هلل رب العالمين وصلی اهلل علالحمد
 سلموصحبه و 
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 عذاب در آخرت
 

1- ﴿                            

                         

                  ﴾  :[. 91]انعام 

اگر حال ستمگران را ببینی و بدانی که چه وضع نابهنجار و دور از گفتاری »

های خود را و فرشتگان دست دارند در آن هنگام که در شدائد مرگ فرو رفته اند

زنند تپانچه و بر پشتشان تازیانه میو بر بناگوششان )به سوی آنان دراز کرده اند 

توانید از این عذاب الهی خویشتن را برهانید این اگر می :(گویندو بدیشان می

بستید و از پذیرش آیات او سرپیچی هایی که بر خدا میزمان که به سبب دروغ

 .«بینیدای میکردید، عذاب خوارکنندهمی

7- ﴿                         

                        

        ﴾  :[. 01 -04]انفال 

که به کافران دست هول و هراس عذاب و عقابی را  !کسی ای پیغمبر)اگر »

گیرند و سر و صورت و پشت ، بدان گاه که فرشتگان جان کافران را می(دهدمی

عذاب سوزان اعمال بد  :(گویندبدیشان می)زنند و و روی آنان را از هر سو می

مشاهده این همه درد و رنج و ترس و خوف، دچار شگفتی )خود را بچشید، 

این به خاطر کارهایی است که  (خورد خواهی شد و به حال آنان تأسف خواهی

 .«داردکرده اید و خداوند به بندگان هرگز کمترین ستمی را روا نمیاز پیش می
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این آتش دنیوی یک جزء از هفتاد جزء حرارت آتش دوزخ است، اصحاب  -1

به خدا قسم همین آتش دنیا کافی بود، ! >ای رسول خدا :عرض کردند

 شود.ه برابر این آتش بر آن افزوده میفرمودند: شصت و ن >حضرت پیامبر

 (.حدیث شریف)

فرموده است: به درستی هرگاه یکی از شما بمیرد،  > حضرت رسول خدا -3

نمایانند. اگر آن شخص اهل وی میه شب و روز جایگاه آن دنیایی او را ب

دهند. و اگر اهل دوزخ بهشت باشد جایگاه بهشتیش را به وی نشان می

شود این دهند، و به وی گفته میش را به وی نشان میباشد جایگاه دوزخی

که خداوند ترا در رستاخیز زنده گرداند، آن گاه تو را است جایگاهت تا این

 (.حدیث شریف)فرستد.بدان جا می

0- ﴿                               

    ﴾  :هراس بزرگ و عظیم روز قیامت »[. 141]انبیاء

شتابند و برای سازد و فرشتگان به استقبال آنان میاهل ایمان را غمگین نمی

این همان روزی  :گویندگردند و بدیشان میتبریک و شادباش پذیرایشان می

 .«شداست که به شما وعده داده می

6- ﴿           ﴾  :[. 117]انعام 

از پاداش و عزت و )هر کسی از نیکوکاران و بدکاران درجاتی و درکاتی »

 .«بر طبق اعمال خود دارند (خواری در جهان دیگر

2- ﴿                       ﴾  :[. 13]اسراء 
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کتاب اعمال خود را بخوان کافی است  :(شودمی در روز قیامت به انسان گفته)»

 . «که خودت امروز حسابگر خویشتن باشی

8- ﴿                               

     ﴾  :[. 72]یونس 

هایی از گویا با پاره (اندرفتار غم و اندوهاهل عذاب در روز قیامت آنقدر گ)»

هایشان پوشانده شده است آنان دوزخیانند و جاودانه در آن تاریکی شب چهره

 .«مانندمی

9- ﴿                   ﴾  :[. 12]مزمل 

دارید که ترس روزی بر کنار می اگر کافر شوید چگونه خود را از عذاب شدید»

 .«سازدیو هراس آن کودکان را پیر م

14- ﴿                    ﴾  :[. 19]انفطار 

تواند برای کسی کاری بکند و از کس نمیروز قیامت روزی است که هیچ»

 .«دست کسی برای کسی کاری ساخته نیست

11- ﴿                          ﴾  

 [. 07]غافر: 

رساند و لعنت خدا و سرای روز قیامت عذرخواهی ظالمان بدیشان سودی نمی»

 .«بد بهره آنان خواهد بود

17- ﴿                               

       ﴾  :[. 34]نبأ 
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دهیم آن روزی است که انسان همه کارهایی ما شما را از عذاب نزدیکی بیم می»

کند که خاک آورد و آرزو میبیند و انسان کافر فریاد بر میرا که کرده است می

 .«بودمی

11- ﴿                   ﴾ [ :احقاف

کنند بینند چنین احساس میمی (کافران برپائی رستاخیز را)روز که »[. 10

 .«اندگاهی در آن بسر نبردهگاهی یا چاشتکه در جهان گویی جز شام

13- ﴿                       

                            

﴾  :[. 12 -19]ابراهیم 

ر دارد که از خونابه جلو آنان دوزخ قرا (در روز قیامت کافران و ستمکاران»)

نوشند و مرگ از هر خورند و آن را به ناچار و با رنج بسیار جرعه جرعه میمی

میرد و بر سر او عذاب بسیار سختی که نمیآورد و حال اینسو بدو روی می

 . «است

10- ﴿                      ﴾ 

 [. 72]محمد: 

حال آن که اهل عذاب چگونه خواهد بود به آن هنگام که فرشتگان مأمور »

های ایشان ها و سایر اندامشان می آیند و چهره ها و پشتقبض ارواح به سراغ

 .«گیرندرا به زیر ضربات خود می

16- ﴿                              

                    ﴾  :[. 34]اعراف
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که شتر را از شوند مگر اینکنندگان آیات الهی به بهشت داخل نمیتکذیب»

 .«سوزن عبور دهند

12- ﴿                   ﴾  :[. 11]اسراء 

 .«ایمدر قیامت ما اعمال هر کسی را چون گردنبندی به گردنش آویخته»

18- ﴿                         

   ﴾  :[. 00]عنکبوت 

از زیر پاهایشان، اهل عذاب را فرا خواهد  روزی عذاب دوزخ باالی سرشان و»

بچشید جزای کارهایی را که در دنیا  :گرفت و خداوند بدیشان خواهد فرمود

 .«کردیدمی

19- ﴿                       

﴾  :[. 71]سجده 

کاران به گنه (آخرت)پیش از عذاب بزرگ تر  (دنیا را)تر ما قطعاً عذاب نزدیک»

رسانیم شاید از کفر و معاصی دست بکشند و به سوی خدا برگردند )مراد از می

 .«های دنیوی است(تر عذابعذاب نزدیک

74- ﴿                            

                          

    ﴾  :[. 71 -74]فصلت 

ها و ها و چشمگوش ،آینداهل عذاب هنگامی که در کنار دوزخ گرد می»

ها به دهند، آند گواهی میانکردههایشان به کارهایی که در دنیا میپوست
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دهند: گویند: چرا بر ضد ما شهادت دادید؟ پاسخ میهای خود میپوست

 . «خداوندی ما را به گفتار آورده است که همه چیز را گویا نموده است

71-  ﴿                     

                 ﴾  :[. 36]نساء 

گمان کسانی که آیات ما را انکار کرده ایشان را به آتش شگفتی وارد بی»

های آنان سوخته شود سوزانیم هر زمان که پوستگردانیم و به آن میمی

 .«دهیم تا مزه عذاب را بچشدهای دیگری به جای آنان قرار میپوست

77- ﴿                       

         ﴾  :[. 36]غافر 

و آن آتش دوزخ است که بامدادان و شامگاهان خاندان فرعون به آن عرضه »

شود روزی که قیامت بر پا می و اما (این عذاب برزخ ایشان است)شوند می

خاندان فرعون را به شدیدترین  (دهدخدای سبحان به فرشتگان دستور می)

 . «عذاب دچار سازید

 

 علی آله هلل رب العالمين وصلی اهلل علی سيدنا محمد و الحمد
 سلموصحبه و 
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 نعمات بهشت
 

1- ﴿                               

                         

     ﴾  :[. 27]توبه 

خداوند سبحان به مردان و زنان مؤمن بهشت را وعده داده است که در زیر آن »

های پاکی را در بهشت مانند و مسکنروان است و جاودانه در آن می جویبارها

جاوید به آنان وعده داده است و خشنودی و رضایت خدا باالتر از هر چیزی 

 .«است و پیروزی و سعادت بزرگ همین است

7- ﴿                          

                       

                       

          ﴾  :[. 17 -14]فصلت 

پروردگار ما تنها خدا است و سپس پابرجا و ماندگار  :گویندکسانی که می»

آیند و به فرشتگان به پیش ایشان می (در هنگام آخرین لحظات زندگی)مانند می

ه دهند که نترسید و غمگین نباشید و شما را بشارت باد به بهشتی کآنان مژده می

و فرشتگان بدیشان خبر )شد. به شما مؤمنان وعده داده می (توسط پیغمبران)

ما یاران و یاوران شما در زندگی دنیا و آخرت هستیم و در آخرت  (دهند کهمی

کنید هست و هر چه بخواهید برایتان فراهم است برای شما هر چه آرزو می

 . «مهربان استها به عنوان پذیرائی از سوی خداوند آمرزگار و این
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1- ﴿                              

       ﴾  :[. 17]نحل 

، فرشتگان قبض ارواح جانشینان را (که به هنگام مرگ)هایی پرهیزگاران همان»

از کفر و معاصی و شادان از رویاروئی سرافرازانه )پاکیزه  گیرند در حالی کهمی

گویند: درودتان باد در امان ، فرشتگان بدیشان می(خود با پروردگار هستند

و به خاطر کارهائی که  (آییدو از امروز به ناراحتی و بالئی دچار نمی)خدائید 

 .«اید به بهشت درآئیدکردهمی

3- ﴿                            ﴾ 

 [. 12]سجده: 

دهند چه چیزهای داند در برابر کارهایی که مؤمنان انجام میکس نمیهیچ»

 .«بخشی برای ایشان پنهان شده استآفرین و مسرتشادی

فرماید: مهیا )و مبین این آیه مبارکه حدیث قدسی شریف است که می 

ام برای بندگان صالح خود لذایذی که هیچ چشمی ندیده و هیچ نموده

 .(یده و بر قلب کسی خطور نکرده استگوشی نشن

0- ﴿                 ﴾  :[.06]الرحمن  

انس  چیفروهشته هستند, که ه دهید یانی( حوریبهشت یدر آن )کاخها و باغها»

 . «مؤمنان( با آنان تماس نگرفته است) نهایاز ا شیوجن پ

6- ﴿               ﴾  :[. 26]رحمن 

 .«زده اند هیتک کوین یسبز وفرشها ی( بر بالشهاانیکه بهشت ی)در حال»

2- ﴿       ﴾  :[. 08]یس 
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 . «شوداز سوی پروردگار مهربان به اهل بهشت درود و تهنیت گفته می»

8- ﴿                           

 ﴾  :[. 10]فاطر 

اقامت و ماندگاری جای داد  خداوندی که در پرتو فضل و لطف ما را در سرای»

 .«دهدگونه رنج و مشقت به ما دست نمیدر آن هیچ

9- ﴿                         

                        

          ﴾  :[. 76 -70]مطففین 

های بهشت به سر خواهند برد و بر به راستی نیکان در میان انواع نعمت»

نگرند و هرگاه بدیشان بنگری ها میها و نعمتزنند و به زیبائیها تکیه میتخت

هی دید و به آنان از هایشان خواخوشی و خرمی و نشاط نعمت را در چهره

شود که دست نخورده است و سربسته است، مهر و شراب زالل و پاکی داده می

)برای بدست آوردن این چنین در بند آن از مشک است. مسابقه دهندگان باید 

با همدیگر مسابقه بدهند و بر یکدیگر  (های دیگر بهشتسایر نعمتشراب، 

 .«پیشی بگیرند

خداوند بر بندگان این است که در بهشت  یکی از احسانات و فضل  -14

آورد و خدای کریم در سوره دخان حوران بهشتی را به ازدواج آنان در می

﴿فرماید: می 03آیه            ﴾ « ما زنان بهشتی

 .«آوریمسیاه چشم با چشمان درشت را به همسری آنان در می
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سانات و فضل الیتناهی خداوند سبحان در حق ترین احیکی از بزرگ -11

فرماید: می 77بهشتیان دیدن خداوند سبحان است که در سوره فجر آیه 

﴿               ﴾ « و پروردگارت بیاید و فرشتگان

فرماید: می 71و  77چنین در سوره القیامه آیه . هم«صف صف حاضر آیند

﴿             ﴾ «هایی در آن روز چهره

. در تفسیر المنتخب آمده «نگرندشاداب و شادانند و به پروردگار خود می

ای است که تنها است: چگونگی آمدن خدا بر ما مجهول است و به گونه

اهلل( خرم دل )حفظهنام استاد دکتر داند و بس و دانشمند نیکخدا خود می

های که مراد تجلی ذات اقدس و ظهور نشانهفرماید: یا ایندر تفسیر نور می

ای که جای انکار شناخت خدا باقی قدرت و عظمت او است به گونه

 بینند.مثال کبریائی او را میماند گویی همگان ذات بینمی

ن نند ولی نگاه آناکبندگان به سوی پروردگارشان نگاه می :فرمایدمی /قتاده

کند تعدادی از اصحاب روایت می  هریرهکند و ابوخداوند را احاطه نمی

آیا ما در روز قیامت پروردگارمان را مالقات  :پیامبر از ایشان سؤال کردند

در جواب فرمودند: آیا شما برای دیدن ماه شب  > می کنیم؟ حضرت پیامبر

بندید اصحاب عرض ف میشوید و صچهاردهم به سبب شلوغی اذیت می

آیا برای دیدن خورشید زمانی که آسمان  :فرمودند > کردند خیر. حضرت

بندید عرض کردند خیر. شوید وصف میصاف و بی ابر باشد اذیت می

 بینید.گونه میخدا را نیز این :فرمودند > حضرت
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شد تمام دنیا را روشن اگر یک زن از زنان بهشتی برای اهل زمین ظاهر می -17

کرد و روسری و چادر آن از تمام دنیا و آن چه در وی و پر از خوشبوئی می

 (.حدیث شریف) است بهتر است.

11-  ﴿                               

                       ﴾  

 [. 10]رعد: 

و  هاصفت بهشتی که به پرهیزکاران وعده داده است این است که رودخانه»

جویبارها در زیر درختان آن جاری است میوه و نعمتش همیشگی است و 

اش دائمی است این سرانجام کسانی است که پرهیزکارند و سرانجام کافران سایه

 .«تآتش دوزخ اس

در بسیاری از احادیث خوراک بهشتیان را توضیح  > احضرت رسول خد -13

آشامند و آب دهان خورند و میفرماید: بهشتیان در بهشت میدهد و میمی

کنند و آب بینی ندارند، اصحاب عرض کردند ریزند ادرار و مدفوع نمینمی

 فرمودند: با دو ترشحی > تشود؟ حضرپس خوراک و غذای آنان چه می

گردد هم میالهام  «الحمد هللسبحان اهلل و»شود، و به آنان شبیه مشک می

 کشید. چنان که نفس می

های بهشت در دنیا جز نام فرماید: هیچ چیزی از نعمتمی ب ابن عباس

ها از نقره و بعضی از شیشه ها و پیالهها وجود ندارد و چون در دنیا کاسهآن

کند که در بهشت نیز ها بیان میناسهستند بدین جهت خداوند برای ان

هایی است که سفیدی آن مثل نقره و جالء و درخشندگی آن ها و پیالهکاسه

خورند و فرماید: بهشتیان در بهشت میمی/ مثل شیشه است. امام نووی
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شود ای که قطع نمیبرند به گونههای آن لذت میآشامند و از نعمتمی

بردند ولی لذت بهشت با لذت زودگذر همان طوری که در دنیا لذت می

 تواند فقط مشارکت در اسم داشته باشد. دنیا قابل مقایسه نیست و می

فرماید: در بهشت بازاری است و بهشتیان هر می > حضرت رسول خدا -10

ها و وزد و بر لباسآیند و بادی از قسمت شمال میجمعه به آن بازار می

افزاید و آنان به زیبایی آنان میخورد و بر خوبی و ی آنان میچهره

هایشان گردند در حالی که بر خوبی و زیبایی خانوادههایشان بر میخانواده

به خدا قسم بر خوبی و زیبایی  :گویندافزوده گردیده است. و آنان نیز می

 شما نیز افزوده گردیده است.

16-  ﴿                        ﴾  

 [. 32]حجر: 

کشیم و برادرانه بر های اهل بهشت بیرون میتوزی و دشمنی را از سینهو کینه»

 .«نشینندها رویارویی هم میتخت

12-  ﴿        ﴾  :[. 27]توبه 

باالتر  های بهشترضایت و خشنودی خداوند سبحان در آخرت از تمام نعمت»

 .«است

18-  ﴿                            

   ﴾  :[. 71]اسراء 
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در  (اما بدان که)ایم ببین چگونه برخی از مردمان را بر برخی دیگر برتری داده»

ت و بهشت و درجات آن در تر اسها سترگتر و برتریآخرت درجات بزرگ

 .«میان است

19-  ﴿         ﴾  :[. 172]انعام 

که بهشت یزدان است و )دارالسالم است  (که پندپذیر و بیدارند)برای آنان »

 . «زدوده از آفات و بالیا بوده و غم و اندوه به ساحت آن راه ندارد

74-  ﴿                        

        ﴾  :[. 21]زخرف 

شود و هر چه دل های زرین به گردش انداخته میها و جامبرای بهشتیان کاسه»

ا در آن جا بخواهد و هر چه چشم از آن لذت ببرد در بهشت وجود دارد و شم

 .«جاودانه خواهید ماند

انتها است و شرح آن از توانایی بشر خارج است. انشاءاهلل با نعمات بهشت بی

و عمل صالح و تقوی، و  > ایمان به خدای سبحان و اطاعت از اوامر خدا و پیغمبر

 بهره نخواهیم ماند. آمینامید به آمرزش گسترده و فراخ خالق توانا بی

 

 علی آله العالمين وصلی اهلل علی سيدنا محمد و الحمدهلل رب 
 صحبه وسلم.و 
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 نماز فرمان خدا
 

نماز از اهم واجبات در دین مبین اسالم است و به کرات در کتاب و سنت با 

 جا آوردن آن در وقت مخصوص امر شده است.اقامه و به

را از  های خودنماز دعا و نیایش بین بنده و پروردگار است که انسان نیازمندی

خواهد که روح و روان و کند و بدین وسیله خاشعانه از خدا میاو درخواست می

قلبش را مهذب و سالمت گرداند و به خدای خود نزدیک شود، زیرا روح و روان 

انسان با عبادات و اعمال صالحه و تقوی و پرهیزکاری و اطاعت اوامر رب العالمین 

گردد و همان مشمول رحمت الهی میرسد و به صفات نیکو و مقام تقوی می

های غذایی و رعایت بهداشت و طوری که برای سالمتی جسم احتیاج به وعده

 /پاکیزگی الزم است، قلب انسان هم نیازمند عبادات است. امام محمد غزالی

فرماید: هدف از عبادات سالمتی قلب است مانند نقشی که داروها در سالمتی می

فرماید: ایمان به خدای سبحان و عمل صالح و علم می / بن تیمیهبدن او دارند. امام ا

سودمند الزم و ملزوم یکدیگر هستند و پایداری و سالمتی قلب به همین سه مورد 

 باشند.بستگی دارد که در واقع غذا و داروی قلب نیز می

فرماید: حقیقت وجودی انسان همان قلب است که خدا را جناب دکتر نابلسی می

جوید و با نزدیکی به پروردگار به اوج خوشبختی ناسد و به او نزدیکی میشمی

افتد. اگر انسان همه چیز را بدست رسد و با دوری از پروردگار به بدبختی میمی

 آورد و قلبش را ببازد در واقع هیچ چیزی را نیافته و همه چیز را باخته است.

ه رحمت، مهربانی، عشق و هر گاه تارهای ارتباطی قلب اصالح پذیرد سرچشم

گیرد و هر گاه گردد تا جایی که در بلند نظری از مالئکه مقرب پیشی میمحبت می

که به چکد تا اینتارهایش رو به خرابی نهد قساوت و سرزنش و بدی از او می
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که صحت و سالمتی و آرامش و کند. عبادات اضافه بر اینالسافلین سقوط میاسفل

همراه دارد در جهت سالمتی جسم هم بسیار مفیدند و بر هیچ  ارتقاء قلب را به

های بهداشتی و طبی و علمی فراوانی در ای پوشیده نیست. و شگفتیعاقل و فرزانه

متن عبادات و اوامر و نواهی خدای سبحان وجود دارد که دانشمندان و محققین در 

اهی صادق بر رسالت ها گوی آناند که همههای متعدد به آن تصریح نمودهکتاب

 است. > حضرت خاتم انبیاء محمد مصطفی

لذا برای اهمیت نماز این عمل صالح و عبادت بزرگ آیات و احادیثی را سمع و 

 رسانم.نظر می

1- ﴿                              

          ﴾  :[. 13 -11]طه 

من تو را برگزیدم پس به وحی گوش کن، من خداوند هستم که معبودی جز »

 . «دار پایه من وجود ندارد، پس مرا بپرست و نماز را برای ذکر من ب

7- ﴿                               

         ﴾  :[. 12]لقمان 

دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و بر  نماز را به پایای فرزندم!  »

 .«دهد صبر کن که این از کارهای مطلوب استپیشامدهایی که برایت رخ می

1- ﴿                         

  ﴾  :[. 09]مریم 

مردم بدی که نماز را ضایع نموده از شهوات پیروی کردند و به زودی در »

 .«غلتندگمراهی فرو می
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3- ﴿                ﴾ [. 30ت: ]عنکبو 

 .«داردهمانا نماز شخص را از کار زشت و ناپسند باز می»

0- ﴿                     ﴾  :[. 7]مؤمنون

به تحقیق آنان که در نمازشان خضوع و خشوع دارند رستگارند یعنی »

 .«خوانندد نماز میکسانی که با حضور دل در برابر عظمت خداون

6- ﴿                      ﴾ 

 [. 10 -13]معارج: 

 .«های بهشت گرامی هستندآنان که بر نمازشان مواظبت دارند ایشان در باغ»

2- ﴿                          

﴾ [ :31 -31مدثر .] 

 (در جواب)چه چیزی شما را در دوزخ جای داد،  (پرسندمی)از گناهکاران »

 .«ما از نماز خوانان نبودیم :گویند

8- ﴿                                 

                         

       ﴾  :[. 29 -28]اسراء 

( قرآن فجر زیشب بر پا دار، و )ن یکینماز را از زوال آفتاب )هنگام ظهر( تا تار»

و  .ندی، در نماز( فجر )فرشتگان( حاضر آخواندنگمان قرآن ) یرا؛ ب نماز صبح()

رود در پاسی از شب را به نماز )تهجد( یعنی نماز شب برگزار کن امید می

 .«پاداش آن خدای تعالی تو را به مقام محمود برساند
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9- ﴿                ﴾  :[. 718]بقره 

 .«اقامه نمازها مخصوصاً نماز عصر مواظبت نمائید بر»

14-  ﴿                 ﴾  :[. 101]بقره 

اید از بردباری و نماز در برابر حوادث سخت زندگی، ای کسانی که ایمان آورده»

 . «یاری و کمک جوئید

11-  ﴿                         

         ﴾  :[. 77 -19]معارج 

کند هنگامی که بدی بدو رو می ،طاقت و ناشکیبا آفریده شده استآدمی کم»

کند از حسنات و یبدو رو م گردد و زمانی که خوبیقرار میتاب و بیسخت بی

 .«(واقعی)ورزد مگر نمازگزاران دارد و دریغ میخیرات دست باز می

 .فرماید: نماز ستون دین استمی > حضرت -17

 خواند سهمی در اسالم ندارد.مینفرماید: کسی که نماز می > حضرت -11

فرماید: هر کس نماز صبح را با جماعت به جا آورد و سپس می > حضرت -13

ذکر و یاد خداوند بنشیند و دو رکعت نماز بخواند پاداشی تا طلوع آفتاب به 

 شود. چون حج تمتع و عمره برای او مکتوب میهم

گذراندم می > فرماید: شب را به نزد حضرت پیامبرمی ربیعه پسر کعب  -10

پس آب وضوء ایشان را و آن چه نیاز داشتند آوردم و ایشان خطاب به بنده 

خواهم، همراهیت را در بهشت می :ل کن، گفتمفرمودند: از من بخواه و سؤا

حاجت من همان  :خواهی، گفتمحضرت فرمودند: آیا غیر از این هم می
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که سجده زیاد است که گفتم، حضرت فرمودند: پس با من کمک کن تا این

 برای خداوند انجام دهی.

16-  ﴿                           

                     ﴾  :[. 14]جمعه 

ای مؤمنان هر گاه اذان نماز در روز جمعه اعالم شد به سوی ذکر خدا و انجام »

 .«و مفیدتر است اگر بدانیدنماز بشتابید به درستی این کار برای شما بهتر 

بر هر مرد عاقل و بالغی واجب )نماز جمعه یک فریضه دینی است که  

 .(است

شود نماز است اولین چیزی که روز قیامت از اعمال بندگان سؤال می -12

تر است فرمودند: خداوند با وجودی که از همه عالم > حضرت رسول اکرم

ل است یا ناقص؟ اگر کامل باشد کامل ام بنگرید، کامفرماید: به نماز بندهمی

فرماید: نگاه کنید آیا خداوند منان می شود و اگر ناقص باشد،نوشته می

ای دارد و اگر نافله دارد این نقصان را با نافله وی کامل ام عبادات نافلهبنده

 شوند.کنید، سپس بقیه اعمال نیز به همین صورت محاسبه می

 ده است:چه خوش فرمو /سعدی بزرگوار

 کرم بین و لطف خداوندگار       

 گنه بنده کرده است و او شرمسار 

 

 علی آله الحمدهلل رب العالمين وصلی اهلل علی سيدنا محمد و 
 صحبه وسلم.و 
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 للعالمین آشنایی با احادیثی از رحمة
 

﴿                            

       ﴾  :[. 71]احزاب 

ی پندار، گفتار و رفتار( پیامبر خدا برای شما است. سرمشق زیبایی در )شیوه»

امید به خدا داشته، جویای آخرت باشند  (:برای کسانی که دارای )سه ویژگی باشند

 .«و خدا را بسیار یاد کنند

 ار خیر مأجور است.مسلمان بر هر ک -1

 کنی. که طفلت را منع میمنع کن یتیم را از فساد چنان -7

خوارگی و خوردن شراب دوری کنید به راستی شراب عامل تمام شر  از می -1

 ها است.و فساد

را از دیگران پوشیده نگه دارد در عبارت است علمی را بداند و آن کتمان -3

 ست.روز قیامت او را در لگامی از آتش خواهند ب

ها و ترک نمودن مجموعه تقوی عبارت است از انجام دادن مجموعه باید -0

 نبایدها.

 )امام ابن تیمیه(

هر کس طلب علم و دانش کند تا برای رضای خدا به خلق رساند خداوند  -6

 فرماید.سبحان ثواب هفتاد پیغمبر را به او مرحمت می

تری پیدا شود روز قیامت مداد علماء و خون شهیدان سپس بروزن می -2

 کند مداد علماء.می
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وای به حال امیران، وای به حال سرپرستان امور، وای به حال آنان که  -8

کنند ای هایی هستند که آرزو میدار دیگرانند در روز قیامت گروهامانت

کردند و در بین زمین و آسمان کاش با گیسوانشان آنان را به ثریا آویزان می

شدند. ی متصدی و متولی کار و شغلی نمیدر نوسان و آویزان بودند ول

)مقصود کسانی است که جویای رضایت و خشنودی خدای سبحان نبوده، 

 اند(.عدالتی و خیانت و کبر و دیگر موارد مشغول بودهو به ظلم و بی

در ماه مبارک رمضان در هر سال یک بار قرآن کریم را با  > پیامبر اکرم -9

در سال آخر حیات خود دو بار با  کرد. وتکرار می  حضرت جبرئیل

هایی در قرآن کریم قرائت کرد. نقل از کتاب نگرش  حضرت جبرئیل

 ./ تألیف استاد بزرگوار امام حسن البنا

 زبان کسی که مردم را بیازارد فروزینه دوزخ است. -14

 کند و همسایه و بندگان خدا گرسنه بخوابند.پرهیزگار خود را سیر نمی -11

 اش از شر او ایمن نباشد.فت کسی که همسایهبه بهشت نخواهد ر -17

 سعادتمند کسی است که از دیگران عبرت بگیرد. -11

فرموده است: صد مرتبه تسبیح و صد مرتبه  > حضرت رسول خدا -13

ال اهلل گفتن مانند ه اهلل اکبر گفتن و صد مرتبه ال إله إالحمدهلل و صد مرتب

 دا هدیه کنی.آنست که چهار صد شتر یا چهار صد گاو را در راه خ

الزم به توضیح است که ذکر و یاد خدا باید با حضور قلب و مذلت و 

چنین فهم معانی باشد تا گوینده ذکر اثر آن را به صورت شیرینی در هم

قلب و درون خود احساس کند و شرح صدر و بلند نظری پیدا کند و 

 برکات الهی بر او جاری شود. ان شاء اهلل
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جز زندگی آخرت، وجود و ارزشی ندارد، انصار  خداوندا زندگی و عیشی -10

 و مهاجرین را بیامرز.

 بهترین مردم کسی است که در حال قدرت انتقام نگیرد. -16

 بهترین ورزش زورآزمائی با نفس است. -12

هر کس خدا را صد مرتبه صبح و صد مرتبه شب تسبیح کند مثل این است  -18

ا در صبح و شب که صد مرتبه حج کرده باشد و کسی که صد مرتبه خدا ر

اهلل برده باشد یا حمد کند مثل این است که صد اسب به جهاد فی سبیل

 که در صد غزوه شرکت کرده باشد.این

 افضل جهاد آن است که انسان روز را شام کند و کسی را نرنجاند. -19

 رود.حیاء و ایمان همراهند هرگاه حیاء رفت ایمان به دنبال آن می -74

 ت با فقرا است.داروی نخوت و تکبر مجالس -71

هیچ یک از شما ایمان کامل ندارید تا آن چه را که برای خود دوست دارد  -77

 برای برادر دینی خود دوست داشته باشد.

 سازد.کند نفس را مطمئن میعلم قلب را روشن می -71

 خوانده بر سفره مردم نباید حاضر شد.نا -73

خ چشمی که از خوف و ترس خداوند سبحان گریسته باشد به آتش دوز -70

سوزد و چشمی که در راه خدا حراست و نگهبانی کرده باشد به آتش نمی

 سوزد.دوزخ نمی

شوند پیامبران ها مبتال میو در بین مردم کسانی که به شدیدترین سختی -76

هستند و بعد از آنان بندگان صالح و کسانی که از نظر ایمان به خدا 

 نزدیکترند.
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کند همان طوری که حفاظت می پرستیی مؤمنش را از دنیاخداوند بنده -72

 دارید.شما بیمار خود را از آب و خوراک باز می

 کند.چنان که آب آتش را خاموش میکند همصدقه دادن گناهان را پاک می -78

ترین حسرت روز قیامت که یکی بنده صالح را به بهشت برند و بزرگ -79

 خواجه فاسق را به دوزخ.

ر است از تمام چیزهایی که در یک روز یا شبی در راه خدا جنگیدن بهت -14

 شرق و غرب جهان است.

بیند که باالی سر او قرار گرفته چون کوهی میانسان مؤمن گناه خود را هم -11

چون ترسد که بر وی افتد، ولی منافق گناه خود را هماست و هر لحظه می

 بیند که بر بینی وی بگذرد و او آن را بپراند.مگسی می

از ایمان است و ناسزا گفتن و پرحرفی دو جزء از  حرفی دو جزءحیاء و کم -17

 نفاق هستند.

های ضعیف و کوچکی هستند های متکبر در روز قیامت مانند مورچهانسان -11

 فرماید:می / شوند. سعدی بزرگوارکه در زیر پای مخلوقات لگدمال می

 تا کی این باد کبر و آتش خشم        

 شرم بادت که قطره آبی 

ان مسلمانی حالل نیست مگر به وسیله سه چیز: یکم کافر کشتن هیچ انس -13

شدن بعد از ایمان، دوم زنا کردن بعد از ازدواج، سوم کشتن انسانی به 

 ناحق.

شود همان طوری که درخت خشک بیماری باعث فرو ریختن گناهان می -10

 ریزد.هایش میشده برگ
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مهمانی خدا هر میزبانی دوست دارد که غذای مهمانیش را بخورند و غذای  -16

 این قرآن است.

این قرآن به حزن نازل شده است )منظور از حزن اظهار خشوع و فروتنی  -12

خوانید گریان ی آن( و فرمودند: وقتی قرآن را میاست در مقابل فرستنده

شوید سعی کنید این حالت در شما پیدا شود و قرآن شوید و اگر گریان نمی

آهنگ و وزن قرآن را نکند از ما  را با آهنگ بخوانید و کسی که مراعات

 نیست.

فرماید: تعبد به تالوت قرآن کریم هدف از می / محمد غزالی مصری شیخ

آن تنها بازگو کردن الفاظ مقدس آن نیست، بلکه مقصود آن است که روح 

با وحی مقدس پیوند برقرار کند تا جان تازه بیابد. و با این مناجات پاک و 

 پاکیزه گردد.

 ن از عمل زنا بدتر است.غیبت کرد -18

 دعا مخ و مغز عبادت است. -19

انسان مؤمن دچار هرگونه اندوه و خستگی شود حتی خاری که در  -34

 گردد.جسمش فرو رود باعث کفاره گناهانش می

 خوئی و مهربانی را در هر کاری دوست دارد.به درستی خداوند نرم -31

تادند و ایسشدند کنار قبر میهرگاه از دفن میت فارغ می > حضرت -37

فرمودند: برای برادرتان طلب آمرزش کنید و از خداوند سبحان استواری می

 شود.اش را مسئلت نمائید چون اکنون از وی سؤال میو ثابت قدمی

 بهترین آن دو نفر کسی است که زودتر سالم کند. -31
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 :وقتی که معاذبن جبل را به یمن فرستاد به او فرمود > حضرت رسول اکرم -33

که مانعی برای پذیرش دعای ه ظلم برحذر باش به خاطر ایناز ارتکاب ب

 مظلوم وجود ندارد.

اطاعت نمودن از شهوات و آرزوهای نفسانی درد است و نافرمانی از آن  -30

 داروی آن است.

 دین عبارت است از نصیحت و خیرخواهی برای مردم. -36

فرماید: ای می لبه مادر مسلمانان حضرت عائشه  > حضرت رسول خدا -32

ها سؤال از گناهان کوچک پرهیز کن چون در بارگاه الهی از آن ،شهعائ

 شود.می

 تحقیقاً راستگویی آرامش دل است و دروغ مایه ناراحتی است. -38

اندازد چه که تو را به شک اندازد رها کن و آن چه که تو را به شک نمیآن -39

 بگیر.

 کسی که امین نیست ایمان ندارد. -04

 قلب اوست نزد خدای سبحان آبروئی ندارد. منافق و دورو که زبان او غیر -01

ای رحم کرد که حرف نیکو زد و سود برد یا خاموش ماند خداوند بر بنده -07

 و سالمت گردید.

عمل بندگان از روی قصد نیت آنان حساب شود و برای هر کس همان  -01

 ماند و پاداش همان است که نیت کرد. می

دهیم ری را که انجام میآموزد که هر عمل خیاین حدیث شریف به ما می

خالصاً باید برای رضای خدا باشد نه ریا و جلب ستایش و کسب نفوذ در میان 

 مردم.
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که کسی را گمراه کنم یا گمراه شوم برم از اینمن به تو پناه می ،پروردگارا -03

یا خوار کنم یا خوار شوم یا ظلم کنم یا مورد ظلم واقع شوم یا نادانی کنم یا 

 کنند.به من نادانی 

 عفو زکات قدرت است. -00

 فروشند.بدترین مردمان کسانی هستند که دین خود را به دینار می -06

 که غریب یا رهگذری هستید.در دنیا چنان باش که گویی این -02

کنم یکی عسل دیگری وصیه میدهنده هستند تشما را به دو چیز که شفا -08

 قرآن.

 نماز نور چشم من و مایه آرامش من است. -09

 ردن مال حرام پرورش یابد آتش دوزخ سزای اوست.هر کس از خو -64

کند و فرشتگان بر آن روح انسان صالح به هنگام مرگ به آسمان صعود می -61

شود و از آسمانی به خوانند و درهای آسمان برای وی گشوده مینماز می

 کند.آسمان دیگر صعود می

 بدترین شما نزد خدا کسی است که زیاد بخورد و بنوشد و بخوابد. -67

 برای نصیحت انسان یاد مرگ کافی است. -61

خداوند پاک است و پاکی را دوست دارد و نظیف است و نظافت را  -63

 دوست دارد. و زیبا است و زیبائی را دوست دارد.

 ی دهان و خشنودکننده پروردگار است.مسواک زدن تمییزکننده -60

 رد.ببرد همان طوری که آتش هیزم را از بین میحسد حسنات را از بین می -66

 اند و جن از نوعی آتش خلق شده است.فرشتگان از نور آفریده شده -62
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ای مردم به درستی که پروردگار شما یکی است و پدر شما یکی است همه  -68

ترین شما در نزد پروردگار آن از آدم هستید و آدم از خاک است گرامی

 تر باشد.است که پرهیزگارتر و خدا ترس

 دا است.هر مؤمن متقی، اولیا و دوست خ -69

 خواهی بکن.هرگاه شرم و حیا نداشتی هرچه می -24

کسی که عیب مسلمانی را بپوشاند خدای تعالی به روز قیامت عیب او را  -21

 خواهد پوشید.

 گیرد.هر یک از شما مسئول است و نسبت به زیردستان مورد سؤال قرار می -27

شود یکی خسیسی و تنگ چشمی و دو خصلت در انسان مؤمن جمع نمی -21

 بد اخالقی.دیگری 

 گذرد.کارترین مردم کسی است که برای رضای خلق از رضای خالق میزیان -23

 حلم در مقابل درشتی عبادت است. -20

 کسی که برای برادر خود چاه بکند خود در قعر آن خواهد بود. -26

اند ولی در بعضی از اهل دوزخ زنانی هستند که به ظاهر لباس پوشیده -22

باشند این زنان داخل بهشت ننده میکفحقیقت عریانند و منحرف و منحر

 شوند و حتی بوی بهشت را هم احساس نخواهند کرد.نمی

کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد نباید با زنی که با او محرم نیست  -28

 خلوت نماید در چنین حالی شیطان سومین نفر آنان خواهد بود.

ر کس از ترس من نگاه به نامحرم تیری زهرآلود از تیرهای شیطان است ه -29

 بخشم که شیرینش را در دل بچشد.از آن دوری کنید ایمانی به او می

 (.سیحدیث قد)
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84-  ﴿                            

 ﴾  :[. 14]نور 

های خود را گاهل کنند و شرمچشمشان را کنتر :داران بگوبه ایمان!( ای پیامبر»)

 .«تر استها بس بهتر و پاکنیز نگه دارند این برای آن

81-  ﴿                         

 ﴾  :[. 17]احزاب 

را نرم و نازک نکنید که  خواهید اهل پرهیزکاری و تقوی باشید صدااگر می»

 .«بیمار دالن چشم طمع به شما بدوزند

87-  ﴿         ﴾  :[. 19]ابراهیم 

 .«شنودگمان پروردگار من دعا و نیایش همگان را میبی»

81-  ﴿      ﴾  :[. 64]غافر 

 .«کنممرا بخوانید، من دعای شما را قبول می»

83-  ﴿                      ﴾  :[. 14]کهف

 .«مند و راه نجاتی برایمان فراهم فرماما را از رحمت خود بهره ا!پروردگار»

80-  ﴿                          ﴾ 

 [. 191]آل عمران:  

پروردگارا پس گناهان ما را ببخش و کارهای بد ما را بپوشان و ما را با نیکان »

 .«بمیران
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86-  ﴿                               

  ﴾ [. 193: ]آل عمران 

ای به ما مرحمت فرما و ما آن چه به وسیله پیامبرانت وعده فرموده پروردگارا!»

 .«را در روز قیامت رسوا مگردان قطعاً تو خلف وعده نخواهی کرد

82-  ﴿                          

 ﴾  :[. 9]زمر 

کنان و )آیا شخص مشرکی بهتر است( یا کسی که در اوقات شب سجده»

شود و خویشتن را از عذاب آخرت ایستاده به طاعت و عبادت خدا مشغول می

 .«گردددارد و رحمت پروردگار خود را خواستار میبه دور می

ت چنین نسبت به شکرگزاریت و نسبخدایا مرا به ذکر خود یاری بفرما هم -88

 به حسن عبادتت.

 تویی که صورت مرا زیبا آفریدی پس اخالق مرا زیباتر بگردان. اخدای -89

 برم از عملی که مورد قبول تو قرار نگیرد.پروردگارا من به تو پناه می -94

 برم از دعا و نیایشی که تو آن را نپذیری.پروردگارا من به تو پناه می -91

 نشی که سودی در آن نباشد.برم از علم و داپروردگارا من به تو پناه می -97

 برم از نفسی که سیر نشود.من به تو پناه می ،پروردگارا -91

دار، پروردگارا گوشم و چشمم را در حال بدن مرا سالم نگه ،پروردگارا -93

 دار.سالمت نگه

 ها و زمین است.دعا، اسلحه مؤمن و ستون دین و نور آسمان -90
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م به عدد خالیقش برای کنکنم خدای سبحان را و او را حمد میتسبیح می -96

 رضای او و به سنگینی عرشش و رسایی کلمات و فرامینش.

های خداوند در بدن انسان دکتر محمد راتب نابلسی در کتاب شگفتی

 فرماید:می

عبادات به طور کلی و با اقسام و اشکال گوناگون آن به این منظور است که 

شود و به درجات کمالی  ها رهایی یافته و پاکها و ناپاکیقلب از بیماری

که خداوند سبحان برایش در نظر گرفته آراسته گردد تا به سوی پروردگار 

 مند و خوشبخت گردد.پر بگشاید و در نزدیکی و رضوان او بهره

تر از فرماید: برای قلب چیزی دوست داشتنیمی / چنین امام ابن قیمهم

 آفریدگار متعال نیست.

فرماید: شما را می آخر حیات مبارکش در لحظات > حضرت رسول خدا -92

کنم خدا را فراموش نکنید بدانید که به تقوی و اطاعت خداوند سفارش می

خودتان را بر بندگان  سپارم.خداوند دائمی و ابدی است شما را به او می

خدا در مملکت و سرزمین خدا باالتر نگیرید و تکبر نکنید همانا خداوند به 

 ﴿ماید: فرمن و شما چنین می                

                 ﴾  :ما آن »[. 81]قصص

گردانیم که در زمین خواهان تکبر و ی کسانی میسرای آخرت را بهره

جویند و عاقبت از آن پرهیزکاران یاستکبار نیستند و فساد و تباهی نم

اصحاب را به چگونگی دفنش و ترک داد و فریاد  > سپس پیامبر .«است

 .سفارش فرمود
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کرد  گویم که به بنده توفیق عنایتنهایت خدای سبحان را شکر میدر خاتمه بی

توانستم این رساله که پنجمین نوشته حقیر است از خرمن بزرگ دانشمندان  که

تألیف نمایم، لذا بعد از اتمام کتاب سجده شکر را به جای آوردم، و  گردآوری و

که عمل صالحی را انجام داده و این ع نیتم جز رضایت و خشنودی خدا و پیغمبر

نوعان خود را با برخی چنین بدین وسیله برادران و خواهران دینی و همباشم و هم

 ست.از آیات و احادیث آشنا نموده باشم، چیز دیگری نی

از آفریدگار توانا مسئلت دارم به همه ما توفیق عطا فرماید که عمر گرانمایه را 

های آفرینش و طاعات و عبادات ضایع نکنیم و با تفکر در قرآن کریم و شگفتی

 خشنودی خدای سبحان را بدست آوریم.

 ﴿ فرماید:می 7خدای سبحان در قرآن کریم سوره ملک آیه         

             ﴾.  

خداوند همان کسی است که مرگ و زندگی را آفریده تا شما را بیازماید که »

 .«کنیدیک بهتر عمل میکدام

یک نیکو در شرح این آیه فرموده است: تا شما را بیازماید که کدام > و پیامبر

برداری از خداوند کند و در طاعت و فرمانر پرهیز میها بهتخردتر است و از حرام

 تر از دیگران است.سریع

 

 علی آله دهلل رب العالمين وصلی اهلل علی سيدنا محمد و الحم
 صحبه وسلم.و 

 شهر سنندج ـ خسرو روشن 80 /8 /17روز جمعه 
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